
        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE

               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I
 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
sub nr. 9951

Nr.107200/27.01.2009

Denumirea contribuabilului ASOCIATIA CENTRUL DE AFACERI TRANSILVANIA
C.U.I  8972284
Sediu social ORADEA,str.Decebal, nr.15

SOMAŢIE
Nr 442/26.01.2009

   Dosar de executare nr. 342/26.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 141  lei  RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 341 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.02.2006-31.12.2008 141

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 141

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 341, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
        ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE

               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I
 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
sub nr. 9951

Nr.107200/27.01.2009

Denumirea contribuabilului ASOCIATIA CENTRUL DE AFACERI TRANSILVANIA
C.U.I  8972284
Sediu social ORADEA,str.Decebal, nr.15

TITLUL EXECUTORIU NR 341

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.02.2006-31.12.2008 141

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 141

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 141 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE

               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I
 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
sub nr. 9951

Nr.107204/ 27.01.2009

Denumirea contribuabilului SC B&G PRODSERV  SRL
C.U.I  5722402
Sediu social ORADEA,str.Doinei, nr.2,bl.Pb45, ap.12

SOMAŢIE
Nr 438/26.01.2009

   Dosar de executare nr. 338/26.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 364  lei  RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 337 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.02.2006-30.11.2008 364

MAJORĂRI DE INTIRZIERE        -

TOTAL GENERAL 364

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 337, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF

ing.Liviu LUPEA
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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.107204/ 27.01.2009

Denumirea contribuabilului SC B&G PRODSERV  SRL
C.U.I  5722402
Sediu social ORADEA,str.Doinei, nr.2,bl.Pb45, ap.12

TITLUL EXECUTORIU NR 337

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.02.2006-30.11.2008 364

MAJORĂRI INTÎRZIERE        -

TOTAL GENERAL 364

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 364 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.109373/ 02.03.2009

contribuabilului SC BITIAS EXIM SRL
C.U.I  6368215
Sediu social Loc.Aleşd,str.1 Decembrie, nr.11

SOMAŢIE
Nr 462/27.02.2009

Dosar de executare nr. 362/27.02.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume de  plată 165  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 361 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.01.2006-30.09.2008 165
MAJORĂRI DE INTIRZIERE    
TOTAL GENERAL 165

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 361 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.109373/ 02.03.2009

contribuabilului SC BITIAS EXIM SRL
C.U.I  6368215
Sediu social Loc.Aleşd,str.1 Decembrie, nr.11

TITLUL EXECUTORIU NR 361

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.01.2006-30.09.2008 165
MAJORĂRI INTÎRZIERE       -
TOTAL GENERAL 165

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 165 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr. 106755/22.01.2009

Denumirea contribuabilului SC BRITANIX SRL
C.U.I  17772420
Sediu social Loc.Marghita, str.Tineretului, nr.1

SOMAŢIE
Nr 326/21.01.2009

   Dosar de executare nr. 426/21.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 327  lei  RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 325 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  12.2005-30.11.2008 327

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 327

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 325, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

        
410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052

Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro
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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr. 106755/22.01.2009

Denumirea contribuabilului SC BRITANIX SRL
C.U.I  17772420
Sediu social Loc.Marghita, str.Tineretului, nr.1

TITLUL EXECUTORIU NR 325

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 12.2005-30.11.2008 327

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 327

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 327 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.106448/19.01.2009

Denumirea contribuabilului SC CAMINA IMPORT EXPORT SRL
C.U.I  6236508
Sediu social ORADEA, str.Vasile Alecsandri, nr.10

SOMAŢIE
Nr 312/16.01.2009

   Dosar de executare nr. 412/16.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 328  lei  RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 311 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  2004-01.12.2008 311

MAJORĂRI DE INTIRZIERE 2004-2005      17

TOTAL GENERAL 328

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 311, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile  ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.106448/19.01.2009

Denumirea contribuabilului SC CAMINA IMPORT EXPORT SRL
C.U.I  6236508
Sediu social ORADEA, str.Vasile Alecsandri, nr.10

TITLUL EXECUTORIU NR 311

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 2004-01.12.2008 311

MAJORĂRI INTÎRZIERE 2004-2005      17

TOTAL GENERAL 328

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  328 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.107201/27.01.2009

Denumirea contribuabilului SC CLUBUL SPORTIV QASAR ORADEA  SRL
C.U.I  8893873
Sediu social ORADEA,str.Aurel Lazăr, nr.4, ap.10A

SOMAŢIE
Nr 441/26.01.2009

   Dosar de executare nr. 341/26.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 141  lei  RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 340anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.02.2006-30.11.2008 141

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 141

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 340, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

        
410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.107201/27.01.2009

Denumirea contribuabilului SC CLUBUL SPORTIV QASAR ORADEA  SRL
C.U.I  8893873
Sediu social ORADEA,str.Aurel Lazăr, nr.4, ap.10A

TITLUL EXECUTORIU NR 340

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.02.2006-30.11.2008 141

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 141

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 141 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.107758/05.02.2009

Denumirea contribuabilului SC  COSMOART  SRL
C.U.I  17732345
Sediu social ORADEA,str.Matei Corvin, nr.13C, bl.ZP3, ap.1

SOMAŢIE
Nr 443/04.02.2009

Dosar de executare nr. 343/04.02.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 2289  lei RON,  conform  PV  de  control 
nr.539/20.11.2008,  pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 342 
anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.06.2008-01.11.2008 2164
MAJORĂRI DE INTIRZIERE 01.06.2008-20.12.2008     125
TOTAL GENERAL  2289

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 342 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro
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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.107758/05.02.2009

Denumirea contribuabilului SC  COSMOART  SRL
C.U.I  17732345
Sediu social ORADEA,str.Matei Corvin, nr.13C, bl.ZP3, ap.1

TITLUL EXECUTORIU NR 342

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.06.2008-01.11.2008 2164
MAJORĂRI INTÎRZIERE 01.06.2008-20.12.2008     125
TOTAL GENERAL  2289

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 2289 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.107955/09.02.2009

Denumirea contribuabilului  SC DAFNE SRL
C.U.I  15305593
Sediu social ORADEA,str.Rozmarinului, nr.14.

SOMAŢIE
Nr 450/05.02.2009

Dosar de executare nr. 350/05.02.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu următoarele  sume de plată 1007 lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 349 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.02.2008-31.12.2008 1007
MAJORĂRI DE INTIRZIERE       -
TOTAL GENERAL 1007

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 349 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro
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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.107955/09.02.2009

Denumirea contribuabilului  SC DAFNE SRL
C.U.I  15305593
Sediu social ORADEA,str.Rozmarinului, nr.14

TITLUL EXECUTORIU NR 349

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.02.2008-31.12.2008 1007
MAJORĂRI INTÎRZIERE       -
TOTAL GENERAL 1007

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 1007 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro
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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.106758/22.01.2009

Denumirea contribuabilului SC ELECTRO SYSTEM SRL
C.U.I  16094311
Sediu social ORADEA, str.W.Shakespeare, nr.27, ap.32

SOMAŢIE
Nr 324/21.01.2009

   Dosar de executare nr. 424/21.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 160  lei  RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 323 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  2005-01.12.2008 160

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 160

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 323, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate  de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.106758/22.01.2009

Denumirea contribuabilului SC ELECTRO SYSTEM SRL
C.U.I  16094311
Sediu social ORADEA, str.W.Shakespeare, nr.27, ap.32

TITLUL EXECUTORIU NR 323

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 2005-01.12.2008 160

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 160

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 160 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
    ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.106223/ 15.01.2009

Denumirea contribuabilului SC  ELEMENT  SRL
C.U.I  14719570
Sediu social ORADEA,str.B-dul.Dacia, nr.52, Bl.AN52,parter

SOMAŢIE
Nr 404/14.01.2009

Dosar de executare nr. 304/14.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 382  lei RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 303 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.01.2006-01.12.2008 382
MAJORĂRI DE INTIRZIERE     -
TOTAL GENERAL 382

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 303 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.106223/ 15.01.2009

Denumirea contribuabilului SC  ELEMENT  SRL
C.U.I  14719570
Sediu social ORADEA,str.B-dul.Dacia, nr.52, Bl.AN52,parter

TITLUL EXECUTORIU NR 303

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.01.2006-01.12.2008 382
MAJORĂRI INTÎRZIERE     -
TOTAL GENERAL 382

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 382 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.108821/ 20.02.2009

Denumirea contribuabilului SC FARAO COMTRANS SRL
C.U.I  3758620
Sediu social ORADEA,str.Bîrladului, nr.14

SOMAŢIE
Nr 457/20.02.2009

Dosar de executare nr. 357/20.02.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume de  plată 228  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 356 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  2005-31.12.2008 224
MAJORĂRI DE INTIRZIERE 2005       4
TOTAL GENERAL  228

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 356 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.108821/ 20.02.2009

Denumirea contribuabilului SC FARAO COMTRANS SRL
C.U.I  3758620
Sediu social ORADEA,str.Bîrladului, nr.14

TITLUL EXECUTORIU NR 356

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 2005-31.12.2008 224
MAJORĂRI INTÎRZIERE 2005       4
TOTAL GENERAL  228

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 228 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.107203/ 27.01.2009

Denumirea contribuabilului SC IMPRENTA  SRL
C.U.I  16639842
Sediu social ORADEA,str.Aleea Rogerius, nr.1, ap.43

SOMAŢIE
Nr 439/26.01.2009

   Dosar de executare nr. 339/26.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 186  lei  RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 338 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  2005-31.12.2008 156

MAJORĂRI DE INTIRZIERE 2005      30

TOTAL GENERAL 186

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 338, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

        
410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052

Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro
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http://www.itmbihor.ro/


        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.107203/ 27.01.2009

Denumirea contribuabilului SC IMPRENTA  SRL
C.U.I  16639842
Sediu social ORADEA,str.Aleea Rogerius, nr.1, ap.43

TITLUL EXECUTORIU NR 338

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 2005-31.12.2008 156

MAJORĂRI INTÎRZIERE 2005      30

TOTAL GENERAL 186

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 186  lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.107202/ 27.01.2009

Denumirea contribuabilului SC LUX CONSTRUCT  SRL
C.U.I  16085143
Sediu social ORADEA,str.Nufărului, nr.75, bl.C1, ap.6

SOMAŢIE
Nr 440/26.01.2009

   Dosar de executare nr. 340/26.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 156  lei  RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 339anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.01.2006-01.04.2006;01.04.2008-
31.12.2008

156

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 156

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 339, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

        
410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052

Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro
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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.107202/ 27.01.2009

Denumirea contribuabilului SC LUX CONSTRUCT  SRL
C.U.I  16085143
Sediu social ORADEA,str.Nufărului, nr.75, bl.C1, ap.6

TITLUL EXECUTORIU NR 339

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.01.2006-
01.04.2006;01.04.2008-31.12.2008

156

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 156

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 156 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.106222/ 15.01.2009

Denumirea contribuabilului SC  MAR SUD SERV  SRL
C.U.I  15171556
Sediu social ORADEA,str.Cazărmii, nr.5

SOMAŢIE
Nr 403/14.01.2009

Dosar de executare nr. 303/14.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 696  lei RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 302 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  2004-01.12.2008 667
MAJORĂRI DE INTIRZIERE 2004-2005     29
TOTAL GENERAL 696

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 302 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.106222/ 15.01.2009

Denumirea contribuabilului SC  MAR SUD SERV  SRL
C.U.I  15171556
Sediu social ORADEA,str.Cazărmii, nr.5

TITLUL EXECUTORIU NR 302

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 2004-01.12.2008 667
MAJORĂRI INTÎRZIERE 2004-2005     29
TOTAL GENERAL 696

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 696 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr. 106256 16.01.2009

Denumirea contribuabilului SC NICODORA EXIM SRL
C.U.I  4115607
Sediu social ORADEA, str.Aluminei, nr.12, bl.D34,ap.13

SOMAŢIE
Nr 409/15.01.2009

   Dosar de executare nr. 309/15.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 324  lei  RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 308 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  2005-01.12.2008 317

MAJORĂRI DE INTIRZIERE 2005        7

TOTAL GENERAL 324

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 308, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

        
410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052

Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr. 106256 16.01.2009

Denumirea contribuabilului SC NICODORA EXIM SRL
C.U.I  4115607
Sediu social ORADEA, str.Aluminei, nr.12, bl.D34,ap.13

TITLUL EXECUTORIU NR 308

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 2005-01.12.2008 317

MAJORĂRI INTÎRZIERE 2005        7

TOTAL GENERAL 324

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  324 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.10611214.01.2009

Denumirea contribuabilului SC  NOVAGRAPHICA  SRL
C.U.I  18551592
Sediu social ORADEA,str.Moliere, nr.40

SOMAŢIE
Nr 401/12.01.2009

Dosar de executare nr. 301/12.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 1367  lei RON,  conform  PV  de  control 
nr.1400/10.12.2008,  pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 300 
anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.03.2008-01.12.2008 1086
MAJORĂRI DE INTIRZIERE 01.01.2007-05.01.2009     281
TOTAL GENERAL  1367

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 300 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.10611214.01.2009

Denumirea contribuabilului SC  NOVAGRAPHICA  SRL
C.U.I  18551592
Sediu social ORADEA,str.Moliere, nr.40

TITLUL EXECUTORIU NR 300

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.03.2008-01.12.2008 1086
MAJORĂRI INTÎRZIERE 01.01.2007-05.01.2009     281
TOTAL GENERAL  1367

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 1367 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.106218/15.01.2009

Denumirea contribuabilului SC  PASELIS  SRL
C.U.I  16155737
Sediu social ORADEA,str.I.C.Brătianu, nr.56

SOMAŢIE
Nr 406/14.01.2009

Dosar de executare nr. 306/14.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 355  lei RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 305 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  2005-01.12.2008 338
MAJORĂRI DE INTIRZIERE 2005     17
TOTAL GENERAL 355

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 305 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.106218/15.01.2009

Denumirea contribuabilului SC  PASELIS  SRL
C.U.I  16155737
Sediu social ORADEA,str.I.C.Brătianu, nr.56

TITLUL EXECUTORIU NR 305

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 2005-01.12.2008 338
MAJORĂRI INTÎRZIERE 2005     17
TOTAL GENERAL 355

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 355 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.106259/ 16.01.2009

Denumirea contribuabilului SC PAULINOS SRL
C.U.I  14998408
Sediu social Loc.NOJORID, str.Mare, nr.4

SOMAŢIE
Nr 308/15.01.2009

   Dosar de executare nr. 408/15.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 554  lei  RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 307 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.06.2008-08.06.2008;01.11.2008 554

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 554

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 307, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate  de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA
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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.106259/ 16.01.2009

Denumirea contribuabilului SC PAULINOS SRL
C.U.I  14998408
Sediu social Loc.NOJORID, str.Mare, nr.4

TITLUL EXECUTORIU NR 307

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.06.2008-08.06.2008;01.11.2008 554

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 554

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 554 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.106622/20.01.2009

Denumirea contribuabilului SC TEXEL PROD  SRL
C.U.I  5965673
Sediu social Loc. Cordău,str.Principală, nr.169/A

SOMAŢIE
Nr 419/20.01.2009

   Dosar de executare nr. 319/20.01.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume  de  plată 614  lei  RON,  pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 318 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  2005-30.11.2008 612

MAJORĂRI DE INTIRZIERE 2005        2

TOTAL GENERAL 614

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 318, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro
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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.106622/20.01.2009

Denumirea contribuabilului SC TEXEL PROD  SRL
C.U.I  5965673
Sediu social Loc. Cordău,str.Principală, nr.169/A

TITLUL EXECUTORIU NR 318

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 2005-30.11.2008 612

MAJORĂRI INTÎRZIERE 2005        2

TOTAL GENERAL 614

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 614 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
http://www.itmbihor.ro/


        
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 9951

Nr.107954/ 09.02.2009

Denumirea contribuabilului  SC TIM -AN SRL
C.U.I  12320378
Sediu social ORADEA,str.C.Coposu, nr.21,bl.A13, ap.1

SOMAŢIE
Nr 451/05.02.2009

Dosar de executare nr. 351/05.02.2009.
în  baza  art.  141  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre  cu  următoarele  sume de  plată 127  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 350 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.03.2006-31.12.2008 127
MAJORĂRI DE INTIRZIERE       -
TOTAL GENERAL 127

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 350 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO77TREZ0765003XXX000027, deschis la 

Trezoreria ORADEA.
Dacă în termen de 15 zile  de la primirea prezentei somaţii  nu veţi achita sumele 

menţionate, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau nu veţi face dovada stingerii 
acestora,  în baza prevederilor  art.  141 alin.  (1) din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele 
generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.

împotriva prezentului  înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile  art.  169-170  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor art. 9 alin.  (2) lit.  d) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro
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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.107954/ 09.02.2009

Denumirea contribuabilului  SC TIM -AN SRL
C.U.I  12320378
Sediu social ORADEA,str.C.Coposu, nr.21,bl.A13, ap.1

TITLUL EXECUTORIU NR 350

Temeiul legal de plată: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.03.2006-31.12.2008 127
MAJORĂRI INTÎRZIERE       -
TOTAL GENERAL 127

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 127 lei (RON)* a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce  contestaţie  la  instanţa  judecătorească 
competentă,  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu 
prevederile art. 169-170 din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  când urmează să se  ia  măsuri  de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro
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