
0MINISTERUL  MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    INSPECŢIA MUNCII 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
STR. ARMATEI ROMÂNE NR.1B
NR.130125/ 11.12.2009

ANUNŢ

În temeiul art.43,alin(3) din Ordonaţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, comunicăm că au fost emise titluri executorii şi somaţii pentru următorii contribuabili:

NR.
CRT.

DENUMIRE CONTRIBUABIL DOMICILIUL FISCAL CODUL DE 
IDENTIFICARE FISCALĂ

DEBIT NR./DATA ACTULUI ADMINISTRATIV 
FISCAL

1 SC SERV SEPTIC SRL Jud.Bihor,  localitatea  Oradea, 
str.Horea, nr.45

14775732 1135 LEI 657/11.12.2009; 556/11.12.2009

2 FUNDATIA CALEB Jud.Bihor, localitatea Lăzăreni, nr.183 13850038 1001 LEI 658/11.12.2009; 557/11.12.2009

3 SANSIMON EXIM
Jud.Bihor,  localitatea  Oradea, 
str.Lisabonei, nr.3, bl.PC 50, ap.8 6533860

  
  580 LEI 659/11.12.2009; 558/11.12.2009

4 MARIALIN
Jud.Bihor,  localitatea  Oradea, 
str.Doina, nr.7, bl.PB 78, ap.110 13729746   563 LEI 660/11.12.2009; 559/11.12.2009

5 CAMPUS COM
Jud.Bihor,  localitatea  Aleşd, 
str.Bobâlna, bl.A 1, ap.4 5277690   699 LEI 661/11.12.2009; 560/11.12.2009

6 TERMOTIN
Jud.Bihor,  localitatea  Oradea, 
str.Ovidiu, nr.1, bl.P 4, ap.64 14484776

  
  680 LEI 662/11.12.2009; 561/11.12.2009

Actul administrative fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul ITM Bihor, Oradea, str. Armatei Române, nr.1B.
Prezentul act administrativ  fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului la sediul I.T.M. Bihor.

DIRECTOR COORDONATOR,   COMPARTIMENT EXECUTARE SILITĂ
      ing. Mircea MATEI ec. Simona TOCUŢ



         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.130230/14.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  CAMPUS COM  SRL
C.U.I  13729746
Sediu social Loc.Aleşd,str.Bobâlna, bl.A1, ap.4

SOMAŢIE
Nr 661/11.12.2009

Dosar de executare nr. 561/11.12.2009.
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 cu următoarele sume de plată 699 lei RON,   pentru care s-a început executarea silită în 
temeiul titlului executoriu nr 560 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.07.2008-31.10.2009 699
MAJORĂRI DE INTIRZIERE

TOTAL GENERAL 699

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 560 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   



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.130230/14.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  CAMPUS COM  SRL
C.U.I  13729746
Sediu social Loc.Aleşd,str.Bobâlna, bl.A1, ap.4

TITLUL EXECUTORIU NR 560

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 01.07.2008-31.10.2009 699
MAJORĂRI INTÎRZIERE    
TOTAL GENERAL 699



Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de  699 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                   



   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.130220/14.12.2009

Denumirea contribuabilului  FUNDATIA CALEB
C.U.I  13850038
Sediu social Loc.Lăzăreni, nr.183

SOMAŢIE
Nr 658/11.12.2009

Dosar de executare nr. 558/11.12.2009.
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 cu următoarele sume de plată 1001 lei RON,   pentru care s-a început executarea silită 
în temeiul titlului executoriu nr 557 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.03.2008-31.10.2009 1001
MAJORĂRI DE INTIRZIERE

TOTAL GENERAL  1001



Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 557 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   

              



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.130220/14.12.2009

Denumirea contribuabilului  FUNDATIA CALEB
C.U.I  13850038
Sediu social Loc.Lăzăreni, nr.183

TITLUL EXECUTORIU NR 557

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 01.03.2008-31.10.2009 1001
MAJORĂRI INTÎRZIERE    
TOTAL GENERAL 1001



Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de  1001 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                   

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.130221/14.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  MARIALIN  SRL
C.U.I  13729746
Sediu social ORADEA,str.Doina, nr.7, bl.PB 78, ap.110

SOMAŢIE
Nr 660/11.12.2009

Dosar de executare nr. 560/11.12.2009.
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 cu următoarele sume de plată 563 lei RON,   pentru care s-a început executarea silită în 
temeiul titlului executoriu nr 559 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.03.2008-31.10.2009 563
MAJORĂRI DE INTIRZIERE

TOTAL GENERAL  563

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 559 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   

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.130221/14.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  MARIALIN  SRL
C.U.I  13729746
Sediu social ORADEA,str.Doina, nr.7, bl.PB 78, ap.110

TITLUL EXECUTORIU NR 559

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 01.03.2008-31.10.2009 563
MAJORĂRI INTÎRZIERE    
TOTAL GENERAL 563



Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de  563 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                   

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.130222/14.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  SANSIMON EXIM  SRL
C.U.I  6533860
Sediu social ORADEA,str.Lisabonei, nr.3, bl.PC 50, p.8

SOMAŢIE
Nr 659/11.12.2009

Dosar de executare nr. 559/11.12.2009.
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 cu următoarele sume de plată 580 lei RON,   pentru care s-a început executarea silită în 
temeiul titlului executoriu nr 558 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.02.2009-31.10.2009 580
MAJORĂRI DE INTIRZIERE

TOTAL GENERAL  580

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 558 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   

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.130222/14.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  SANSIMON EXIM  SRL
C.U.I  6533860
Sediu social ORADEA,str.Lisabonei, nr.3, bl.PC 50, p.8

TITLUL EXECUTORIU NR 558

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 01.02.2009-31.10.2009 580
MAJORĂRI INTÎRZIERE    
TOTAL GENERAL 580



Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de  580 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                   



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.130382/16.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  SERV SEPTIC  SRL
C.U.I  14775732
Sediu social ORADEA,str.Horea, nr.45

SOMAŢIE
Nr 657/11.12.2009

Dosar de executare nr. 557/11.12.2009.
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 cu următoarele sume de plată 1135 lei RON,   pentru care s-a început executarea silită 
în temeiul titlului executoriu nr 556 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.10.2008-31.10.2009 1135
MAJORĂRI DE INTIRZIERE

TOTAL GENERAL  1135

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 556 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   



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.130382/16.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  SERV SEPTIC  SRL
C.U.I  14775732
Sediu social ORADEA,str.Horea, nr.45

TITLUL EXECUTORIU NR 556

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 01.10.2008-31.10.2009 1135
MAJORĂRI INTÎRZIERE    
TOTAL GENERAL 1135



Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de  1135 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                   



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.130231/14.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  TERMOTIN  SRL
C.U.I  14484776
Sediu social ORADEA,str.Ovidiu, nr.1, bl.P 4, ap.64

SOMAŢIE
Nr 662/11.12.2009

Dosar de executare nr. 562/11.12.2009.
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 cu următoarele sume de plată 680 lei RON,   pentru care s-a început executarea silită în 
temeiul titlului executoriu nr 561 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.04.2008-31.10.2009 680
MAJORĂRI DE INTIRZIERE

TOTAL GENERAL 680

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 561 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   



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.130231/14.12.2009

Denumirea contribuabilului  SC  TERMOTIN  SRL
C.U.I  14484776
Sediu social ORADEA,str.Ovidiu, nr.1, bl.P 4, ap.64

TITLUL EXECUTORIU NR 561

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 01.04.2008-31.10.2009 680
MAJORĂRI INTÎRZIERE    
TOTAL GENERAL 680



Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de  680 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                   


