
        
        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.............../.....................

Denumirea contribuabilului SC ADIRALEX SRL
C.U.I  6733019
Sediu social ORADEA, str.12 Octombrie, nr.7

SOMAŢIE
Nr 473/09.03.2009

Dosar de executare nr. 373/09.03.2009
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 341  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 372 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.03.2006-01.05.2008 341
MAJORĂRI DE INTIRZIERE    
TOTAL GENERAL 341

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 372 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului SC ADIRALEX SRL
C.U.I  6733019
Sediu social ORADEA, str.12 Octombrie, nr.7

TITLUL EXECUTORIU NR 372

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 01.03.2006-01.05.2008 341

MAJORĂRI INTÎRZIERE       -

TOTAL GENERAL 341

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 341 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. 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.............../.....................

Denumirea contribuabilului  SC ANGEL ANDRESSI  SRL
C.U.I  18226044
Sediu social ORADEA, str.Ady Endre, nr.56

SOMAŢIE
Nr 488/12.03.2009

Dosar de executare nr. 388/12.03.2009.
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 387 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.04.2006-01.12.2008 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 387 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. 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.............../.....................

Denumirea contribuabilului  SC ANGEL ANDRESSI  SRL
C.U.I  18226044
Sediu social ORADEA, str.Ady Endre, nr.56

TITLUL EXECUTORIU NR 387

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 01.04.2006-01.12.2008 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului SC BLUE LIGHT TEAM SRL
C.U.I  22682618
Sediu social ORADEA,str.George Enescu, nr.6, ap.4

SOMAŢIE
Nr 463/27.02.2009

Dosar de executare nr. 363/27.02.2009.
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 2944 lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 362 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.09.2008-31.12.2008  2944
MAJORĂRI DE INTIRZIERE    
TOTAL GENERAL 2944

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 362, 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului SC BLUE LIGHT TEAM SRL
C.U.I  22682618
Sediu social ORADEA,str.George Enescu, nr.6, ap.4

TITLUL EXECUTORIU NR 362

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 01.09.2008-31.12.2008 2944

MAJORĂRI INTÎRZIERE       -

TOTAL GENERAL 2944

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de 2944 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului  SC CRISGAB  SRL
C.U.I  15067459
Sediu social ORADEA, str.Adevărului, nr.4A

SOMAŢIE
Nr 489/12.03.2009

Dosar de executare nr. 389/12.03.2009.
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 356  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 388 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.05.2006-01.02.2009 356
MAJORĂRI DE INTIRZIERE     -
TOTAL GENERAL 356

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 388 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului  SC CRISGAB  SRL
C.U.I  15067459
Sediu social ORADEA, str.Adevărului, nr.4A

TITLUL EXECUTORIU NR 388

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 01.05.2006-01.02.2009 356

MAJORĂRI INTÎRZIERE        -

TOTAL GENERAL 356

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  356 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului  SC EUROYAL IMPEX SRL
C.U.I  4660506
Sediu social Loc.Marghita,str.Nicolae Bălcescu, nr.83

SOMAŢIE
Nr 482/11.03.2009

Dosar de executare nr. 382/11.03.2009
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 143  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 381 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.04.2006-01.02.2009 106

MAJORĂRI DE INTIRZIERE 2005      37

TOTAL GENERAL 143

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 381 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului  SC EUROYAL IMPEX SRL
C.U.I  4660506
Sediu social Loc.Marghita,str.Nicolae Bălcescu, nr.83

TITLUL EXECUTORIU NR 381

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 01.04.2006-01.02.2009 106

MAJORĂRI INTÎRZIERE 2005      37

TOTAL GENERAL 143

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  143 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. 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.............../.....................

Denumirea contribuabilului  SC ISOL POLGLASS  SRL
C.U.I  7840404
Sediu social ORADEA, str.P- ţa Bucureşti, nr.41/A

SOMAŢIE
Nr 490/12.03.2009

Dosar de executare nr. 39012.03.2009.
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 344  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 389 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.05.2006-01.02.2009 344
MAJORĂRI DE INTIRZIERE     -
TOTAL GENERAL 344

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 389 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. 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.............../.....................

Denumirea contribuabilului  SC ISOL POLGLASS  SRL
C.U.I  7840404
Sediu social ORADEA, str.P- ţa Bucureşti, nr.41/A

TITLUL EXECUTORIU NR 389

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 01.05.2006-01.02.2009 344
MAJORĂRI INTÎRZIERE     -
TOTAL GENERAL 344

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  344 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului SC JOE  & DANA SRL
C.U.I  18455889
Sediu social ORADEA,str.Slatinei, nr.3,bl. PB 25, ap. 5

SOMAŢIE
Nr 476/10.03.2009

Dosar de executare nr. 376/10.03.2009
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 320  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 375 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.04.2006-01.10.2008 320
MAJORĂRI DE INTIRZIERE    
TOTAL GENERAL 320

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 375 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului SC JOE  & DANA SRL
C.U.I  18455889
Sediu social ORADEA,str.Slatinei, nr.3,bl. PB 25, ap. 5

TITLUL EXECUTORIU NR 375

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 01.04.2006-01.10.2008 320

MAJORĂRI INTÎRZIERE        -

TOTAL GENERAL 320

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  320 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului  SC PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ SRL
C.U.I  17506003
Sediu social ORADEA, str.Podgoria nr.86

SOMAŢIE
Nr 484/11.03.2009

Dosar de executare nr. 384/11.03.2009.
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 2699 lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 383 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.10.2008-01.02.2009 2699
MAJORĂRI DE INTIRZIERE     -
TOTAL GENERAL 2699

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 383 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului  SC PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ SRL
C.U.I  17506003
Sediu social ORADEA, str.Podgoria nr.86

TITLUL EXECUTORIU NR 383

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 01.10.2008-01.02.2009 2699

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 2699

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  2699 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 Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://itmbihor.keysys.ro  ▪  Email : itmbh@itmbihor. ro

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

Denumirea contribuabilului SC VALOZ SRL
C.U.I  17488489
Sediu social ORADEA,str.Lăpuşului, nr.1

SOMAŢIE
Nr 477/10.03.2009

Dosar de executare nr. 377/10.03.2009
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 247  lei RON,    pentru  care  s-a  început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 376 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.04.2006-01.02.2009 247
MAJORĂRI DE INTIRZIERE    
TOTAL GENERAL 247

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 376 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.............../.....................

Denumirea contribuabilului SC VALOZ SRL
C.U.I  17488489
Sediu social ORADEA,str.Lăpuşului, nr.1

TITLUL EXECUTORIU NR 376

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 01.04.2006-01.02.2009 247

MAJORĂRI INTÎRZIERE        -

TOTAL GENERAL 247

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma 
de  247 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
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