
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 128935./ 24.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  CEZARA IMPEX SRL
C.U.I  6534490
Sediu social ORADEA, str.Aurel Vlaicu, nr.20

SOMAŢIE
Nr 651/23.11.2009

Dosar de executare nr. 551/23.11.2009.
în  baza  art.  145  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 478  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 550 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.01.2005-30.09.2009 478
MAJORĂRI DE INTIRZIERE

TOTAL GENERAL 478

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 550 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.  145 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.  172-173  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.

 DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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 128935./ 24.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  CEZARA IMPEX SRL
C.U.I  6534490
Sediu social ORADEA, str.Aurel Vlaicu, nr.20

TITLUL EXECUTORIU NR 550

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 01.01.2005-30.09.2009 478
MAJORĂRI INTÎRZIERE     
TOTAL GENERAL 478

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  478 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.

DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ 
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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.128623./20.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  CONTACT METAL  SRL
C.U.I  73053
Sediu social ORADEA,str.Moviliţei, nr.1

SOMAŢIE
Nr 641/19.11.2009

Dosar de executare nr. 541/19.11.2009.
în  baza  art.  145  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 590  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 540 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.10.2008-30.09.2009 590
MAJORĂRI DE INTIRZIERE     
TOTAL GENERAL 590

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 540 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.  145 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.  172-173  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.

 DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128623./20.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  CONTACT METAL  SRL
C.U.I  73053
Sediu social ORADEA,str.Moviliţei, nr.1

TITLUL EXECUTORIU NR 540

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 01.10.2008-30.09.2009 590
MAJORĂRI INTÎRZIERE

TOTAL GENERAL  590

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  590 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.

DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ 

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
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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.128624/20.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  DACIRO COMPUTERS  SRL
C.U.I  13493598
Sediu social ORADEA,str.Teodor Speranţa, nr.12, Bl.PB 20, Sc.A, ap.9

SOMAŢIE
Nr 640/19.11.2009

Dosar de executare nr. 540/19.11.2009.
în  baza  art.  145  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 599  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 539 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.02.2008-30.09.2009 599
MAJORĂRI DE INTIRZIERE     
TOTAL GENERAL 599

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 539 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.  145 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.  172-173  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.

 DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128624/20.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  DACIRO COMPUTERS  SRL
C.U.I  13493598
Sediu social ORADEA,str.Teodor Speranţa, nr.12, Bl.PB 20, Sc.A, ap.9

TITLUL EXECUTORIU NR 539

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 01.02.2008-30.09.2009 599
MAJORĂRI INTÎRZIERE     
TOTAL GENERAL 599

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  599  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.

DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   

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

mailto:itmbh@itmbihor.rdsor.ro
mailto:itmbh@itmbihor.rdsor.ro
http://itmbihor.keysys.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. 129562/ 04.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  DEROM TRANS SRL
C.U.I  10412440
Sediu social Oradea,str.Transilvaniei, nr.31, bl.55, ap.6

SOMAŢIE
Nr 654/03.12.2009

Dosar de executare nr. 554/03.12.2009.
în  baza  art.  145  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre,conform  procesului  verbal  de  control  nr.5774/14.10.2009  cu  următoarele 
sume  de  plată 710  lei RON,    pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 553 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.02.2002-31.08.2009 537
MAJORĂRI DE INTIRZIERE 01.01.2002-05.11.2009    173
TOTAL GENERAL   710

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 553 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO07TREZ0765032XXX008761, 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.  145 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.  172-173  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.

 DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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. 129562/ 04.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  DEROM TRANS SRL
C.U.I  10412440
Sediu social Oradea,str.Transilvaniei, nr.31, bl.55, ap.6

TITLUL EXECUTORIU NR 553

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 01.02.2002-31.08.2009 537
MAJORĂRI INTÎRZIERE 01.01.2002-05.11.2009    173
TOTAL GENERAL   710

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  710  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.

DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128963/23.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  EUROBILD TRADE  SRL
C.U.I  9138016
Sediu social ORADEA,str.Republicii, nr.45

SOMAŢIE
Nr 645/20.11.2009

Dosar de executare nr. 545/20.11.2009.
în  baza  art.  145  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 562  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 544 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.12.2007-30.09.2009 562
MAJORĂRI DE INTIRZIERE     
TOTAL GENERAL 562

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 544 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.  145 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.  172-173  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.

 DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128963/23.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  EUROBILD TRADE  SRL
C.U.I  9138016
Sediu social ORADEA,str.Republicii, nr.45

TITLUL EXECUTORIU NR 544

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 01.12.2007-30.09.2009 562
MAJORĂRI INTÎRZIERE     
TOTAL GENERAL 562

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  562  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.

DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.129561/04.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  FRUCT AURIU SRL
C.U.I  18142628
Sediu social Com.Borş,loc.Sântion, nr.1814

SOMAŢIE
Nr 653/03.12.2009

Dosar de executare nr. 553/03.12.2009.
în  baza  art.  145  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003   privind  Codul  de  procedură 

fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  vă înştiinţăm  că figuraţi  în 
evidenţele  noastre,conform  procesului  verbal  de  control  nr.6409/16.10.2009  cu  următoarele 
sume  de  plată 407  lei RON,    pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 552 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.02.2009-31.08.2009 367
MAJORĂRI DE INTIRZIERE 01.02.2009-20.11.2009     40
TOTAL GENERAL  407

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 552 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul IBAN în care veţi vira sumele este RO07TREZ0765032XXX008761, 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.  145 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.  172-173  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.

 DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ 
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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.129561/04.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  FRUCT AURIU SRL
C.U.I  18142628
Sediu social Com.Borş,loc.Sântion, nr.1814

TITLUL EXECUTORIU NR 544

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 01.02.2009-31.08.2009 367
MAJORĂRI INTÎRZIERE 01.02.2009-20.11.2009     40
TOTAL GENERAL  407

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  407  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.

DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128693/23.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  PRIME IMPORT EXPORT  SRL
C.U.I  6256327
Sediu social ORADEA,str.Gen.Magheru, nr.19, ap.3

SOMAŢIE
Nr 646/20.11.2009

Dosar de executare nr. 546/20.11.2009.
în  baza  art.  145  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 540  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 545 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.05.2008-30.09.2009 540
MAJORĂRI DE INTIRZIERE     
TOTAL GENERAL 540

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 545 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.  145 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.  172-173  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.

 DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128693/23.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  PRIME IMPORT EXPORT  SRL
C.U.I  6256327
Sediu social ORADEA,str.Gen.Magheru, nr.19, ap.3

TITLUL EXECUTORIU NR 545

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 01.05.2008-30.09.2009 540
MAJORĂRI INTÎRZIERE     
TOTAL GENERAL 540

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  540  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.

DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128622/20.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  ROXYVAN TECHNIK  SRL
C.U.I  16845893
Sediu social ORADEA,str.Borşului, nr.45

SOMAŢIE
Nr 642/19.11.2009

Dosar de executare nr. 542/19.11.2009.
în  baza  art.  145  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 589  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 541 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.10.2007-30.09.2009 589
MAJORĂRI DE INTIRZIERE     
TOTAL GENERAL 589

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 541 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.  145 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.  172-173  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.

 DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128622/20.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  ROXYVAN TECHNIK  SRL
C.U.I  16845893
Sediu social ORADEA,str.Borşului, nr.45

TITLUL EXECUTORIU NR 541

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 01.10.2007-30.09.2009 589
MAJORĂRI INTÎRZIERE     
TOTAL GENERAL 589

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  589  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.

DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128934/24.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  VICMON PROD SRL
C.U.I  8283697
Sediu social Loc..Gurbediu, nr.27

SOMAŢIE
Nr 650/23.11.2009

Dosar de executare nr. 550/23.11.2009.
în  baza  art.  145  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 511  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 549 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.09.2007-30.09.2009 511
MAJORĂRI DE INTIRZIERE

TOTAL GENERAL 511

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 549 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.  145 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.  172-173  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.

 DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128934/24.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  VICMON PROD SRL
C.U.I  8283697
Sediu social Loc..Gurbediu, nr.27

TITLUL EXECUTORIU NR 549

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 01.09.2007-30.09.2009 511
MAJORĂRI INTÎRZIERE

TOTAL GENERAL 511

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  511  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.

DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128694/23.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  VILDCORB  SRL
C.U.I  3718499
Sediu social Loc.Ştei,str.Andrei Mureşanu, nr.32

SOMAŢIE
Nr 647/20.11.2009

Dosar de executare nr. 547/20.11.2009.
în  baza  art.  145  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 562  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 546 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.12.2005-30.09.2009 473
MAJORĂRI DE INTIRZIERE     
TOTAL GENERAL 473

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 546 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.  145 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.  172-173  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.

 DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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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.128694/23.11.2009

Denumirea contribuabilului  SC  VILDCORB  SRL
C.U.I  3718499
Sediu social Loc.Ştei,str.Andrei Mureşanu, nr.32

TITLUL EXECUTORIU NR 546

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 01.12.2005-30.09.2009 473
MAJORĂRI INTÎRZIERE     
TOTAL GENERAL 473

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  473  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.

DIRECTOR COORDONATOR                                           COMP.EXECUTARE-SILITĂ     
   ing. Mircea MATEI                                                                      ec. Simona TOCUŢ   
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