
        
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. 98695/23.09.2008

Denumirea contribuabilului SC  AMBAREX  SRL
C.U.I  12468863
Sediu social ORADEA, str.Ciocârliei, bl.PB4, ap.3

SOMAŢIE
Nr 438/22.09.2008

Dosar de executare nr. 338/22.09.2008.
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 452 lei  RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 337 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.02.2006-01.08.2008 452

MAJORĂRI DE INTIRZIERE    -

TOTAL GENERAL 452

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

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA
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MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI 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. 98695/23.09.2008

Denumirea contribuabilului SC  AMBAREX  SRL
C.U.I  12468863
Sediu social ORADEA, str.Ciocârliei, bl.PB4, ap.3

TITLUL EXECUTORIU NR 337

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

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.02.2006-01.08.2008 452

MAJORĂRI INTÎRZIERE    -

TOTAL GENERAL 452

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 452 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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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.103506/ 28.11.2008

Denumirea contribuabilului SC  ARSCONS  SRL
C.U.I  11713727
Sediu social Loc.ALEŞD,Cart.Şoimul,nr.1, bl.R1, ap.8 

SOMAŢIE
Nr 487/27.11.2008

Dosar de executare nr. 377/27.11.2008.
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 699 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  2002-01.08.2006 286

MAJORĂRI DE INTIRZIERE 2002-2005    413

TOTAL GENERAL 699

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

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

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.103506/ 28.11.2008

Denumirea contribuabilului SC  ARSCONS  SRL
C.U.I  11713727
Sediu social Loc.ALEŞD,Cart.Şoimul,nr.1, bl.R1, ap.8 

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 2002-01.08.2006 286

MAJORĂRI INTÎRZIERE 2002-2005    413

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.

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr103164/26.11.2008

Denumirea contribuabilului SC  ATELIER ROSEMARIE  SRL
C.U.I  18937691
Sediu social ORADEA,str.Mihail Kogălniceanu,nr.46, ap.7 

SOMAŢIE
Nr 486/25.11.2008

Dosar de executare nr. 376/26.11.2008.
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 756 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  01.03.2008-01.10.2008 756

MAJORĂRI DE INTIRZIERE     -
TOTAL GENERAL 756

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
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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

Nr103164/26.11.2008

Denumirea contribuabilului SC  ATELIER ROSEMARIE  SRL
C.U.I  18937691
Sediu social ORADEA,str.Mihail Kogălniceanu,nr.46, ap.7 

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 01.03.2008-01.10.2008 756

MAJORĂRI INTÎRZIERE     -
TOTAL GENERAL 756

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 756 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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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.100037/14.10.2008

Denumirea contribuabilului SC CENTRUL MEDICAL ASKLEPIOS  SRL
C.U.I  14369068
Sediu social ORADEA, str.B-dul Dacia, nr.52, bl.AN52, parter

SOMAŢIE
Nr 443/10.10.2008

Dosar de executare nr. 343/10.10.2008.
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 982 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 342 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  2004-01.08.2008 982

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 982

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

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA
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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.100037/14.10.2008

Denumirea contribuabilului SC CENTRUL MEDICAL ASKLEPIOS  SRL
C.U.I  14369068
Sediu social ORADEA, str.B-dul Dacia, nr.52, bl.AN52, parter

TITLUL EXECUTORIU NR 342

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

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 2004-01.08.2008 982

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 982

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 982 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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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 104168/10.12.2008

Denumirea contribuabilului SC  CLEANBI  SRL
C.U.I  17980146
Sediu social Loc.ŢEŢCHEA, nr.38

SOMAŢIE
Nr 490/09.12.2008

Dosar de executare nr. 380/09.12.2008.
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 767 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 379 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.06.2007-01.11.2008 767
MAJORĂRI DE INTIRZIERE     -

TOTAL GENERAL 767

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 379, întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr 104168/10.12.2008

Denumirea contribuabilului SC  CLEANBI  SRL
C.U.I  17980146
Sediu social Loc.ŢEŢCHEA, nr.38

TITLUL EXECUTORIU NR 379

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

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.06.2007-01.11.2008 767
MAJORĂRI INTÎRZIERE     -

TOTAL GENERAL 767

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 767 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.100236/16.10.2008

Denumirea contribuabilului SC CONINVEST  SRL
C.U.I  16936509
Sediu social ORADEA,str.Tuberozelor, nr.26

SOMAŢIE
Nr 451/15.10.2008

Dosar de executare nr. 351/15.10.2008.
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 911  lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 350 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.02.2008-01.09.2008 911

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 911

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

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.100236/16.10.2008

Denumirea contribuabilului SC CONINVEST  SRL
C.U.I  16936509
Sediu social ORADEA,str.Tuberozelor, nr.26

TITLUL EXECUTORIU NR 350

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

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.02.2008-01.09.2008 911

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 911

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 911 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.98538/22.09.2008

Denumirea contribuabilului SC CONSTRUCT HER  SRL
C.U.I  20550998
Sediu social ORADEA, str.Matei Corvin, ap.61

SOMAŢIE
Nr 432/19.09.2008

Dosar de executare nr. 332/19.09.2008.
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 697 lei  RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 331 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.07.2007-01.08.2008 697

MAJORĂRI DE INTIRZIERE    -

TOTAL GENERAL 697

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 331 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro
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MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  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.98538/22.09.2008

Denumirea contribuabilului SC CONSTRUCT HER  SRL
C.U.I  20550998
Sediu social ORADEA, str.Matei Corvin, ap.61

TITLUL EXECUTORIU NR 331

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 01.07.2007-01.08.2008 697

MAJORĂRI INTÎRZIERE    -

TOTAL GENERAL 697

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de  697 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

mailto:itmbihor@itmbihor.ro
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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.98539/ 22.09.2008

Denumirea contribuabilului SC CONT REP PREST SERV  SRL
C.U.I  5708297
Sediu social ORADEA, str.Seleuşului, nr.23, bl.D66, ap.2

SOMAŢIE
Nr 431/19.09.2008

Dosar de executare nr. 331/19.09.2008.
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 597 lei  RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 330 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  2003-01.08.2008 366

MAJORĂRI DE INTIRZIERE 2003-2007    231

TOTAL GENERAL 597

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 330 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.98539/ 22.09.2008

Denumirea contribuabilului SC CONT REP PREST SERV  SRL
C.U.I  5708297
Sediu social ORADEA, str.Seleuşului, nr.23, bl.D66, ap.2

TITLUL EXECUTORIU NR 330

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 2003-01.08.2008 366

MAJORĂRI INTÎRZIERE 2003-2007    231

TOTAL GENERAL 597

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 597 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.104172/10.12.2008

Denumirea contribuabilului SC  CRISVIC  SRL
C.U.I  7891041
Sediu social ORADEA,str. Salcâmilor, nr.15, bl.PB140, ap.10

SOMAŢIE
Nr 493/10.12.2008

Dosar de executare nr. 383/10.12.2008.
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 272 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 382 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.05.2007-01.11.2008 272
MAJORĂRI DE INTIRZIERE    -

TOTAL GENERAL 272

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 382 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.104172/10.12.2008

Denumirea contribuabilului SC  CRISVIC  SRL
C.U.I  7891041
Sediu social ORADEA,str. Salcâmilor, nr.15, bl.PB140, ap.10

TITLUL EXECUTORIU NR 382

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 01.05.2007-01.11.2008 272
MAJORĂRI INTÎRZIERE    -

TOTAL GENERAL 272

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 272 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.103064/ 25.11.2008

Denumirea contribuabilului SC  DAGELI  SRL
C.U.I  17694667
Sediu social ORADEA, str. Aleea Călinului, nr.8, bl.Q6,etj.4,ap.30

SOMAŢIE
Nr 482/21.11.2008

Dosar de executare nr. 372/21.11.2008.
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 
conform PV de cpntrol nr.0001290/06.10.2008 cu următoarele sume de plată 292 lei RON, pentru care s-a 
început executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 371 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.10.2007-01.09.2008 254

MAJORĂRI DE INTIRZIERE 01.10.2007-01.09.2008      38

TOTAL GENERAL 292

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 371 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.103064/ 25.11.2008

Denumirea contribuabilului SC  DAGELI  SRL
C.U.I  17694667
Sediu social ORADEA, str. Aleea Călinului, nr.8, bl.Q6,etj.4,ap.30

TITLUL EXECUTORIU NR 371

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 01.10.2007-01.09.2008 254

MAJORĂRI INTÎRZIERE 01.10.2007-01.09.2008      38

TOTAL GENERAL 292

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 292 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.104171/10.12.2008

Denumirea contribuabilului SC  DIAGONAL LINE  SRL
C.U.I  5141760
Sediu social ORADEA,str. B-dul Dacia, nr.25, bl.U5, ap.20

SOMAŢIE
Nr 491/10.12.2008

Dosar de executare nr. 381/10.12.2008.
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 274 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  01.02.2007-01.11.2008 274
MAJORĂRI DE INTIRZIERE    -

TOTAL GENERAL 274

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

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.104171/10.12.2008

Denumirea contribuabilului SC  DIAGONAL LINE  SRL
C.U.I  5141760
Sediu social ORADEA,str. B-dul Dacia, nr.25, bl.U5, ap.20

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 01.02.2007-01.11.2008 274
MAJORĂRI INTÎRZIERE    -

TOTAL GENERAL 274

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 274 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.107954/ 09.02.2009

Denumirea contribuabilului SC  EFFEGI CONF  SRL
C.U.I  14252520
Sediu social Loc.MARGHITA,str.Republicii,nr.99

SOMAŢIE
Nr 489/09.12.2008

Dosar de executare nr. 379/09.12.2008.
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 834 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 378 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.06.2008-01.11.2008 834
MAJORĂRI DE INTIRZIERE    -

TOTAL GENERAL 834

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 378 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.107954/ 09.02.2009

Denumirea contribuabilului SC  EFFEGI CONF  SRL
C.U.I  14252520
Sediu social Loc.MARGHITA,str.Republicii,nr.99

TITLUL EXECUTORIU NR 378

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

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.06.2008-01.11.2008 834
MAJORĂRI INTÎRZIERE    -

TOTAL GENERAL 834

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 834 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.101942/10.11.2008

Denumirea contribuabilului SC FAUSTO IMPORT EXPORT  SRL
C.U.I  6534504
Sediu social ORADEA, str.Principatele Unite, nr.18

SOMAŢIE
Nr 469/07.11.2008

Dosar de executare nr. 359/07.11.2008.
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 826 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 358 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.08.2007-01.10.2008 826

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 826

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 358 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.101942/10.11.2008

Denumirea contribuabilului SC FAUSTO IMPORT EXPORT  SRL
C.U.I  6534504
Sediu social ORADEA, str.Principatele Unite, nr.18

TITLUL EXECUTORIU NR 358

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 01.08.2007-01.10.2008 826

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 826

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 826  lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

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


        
MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE

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

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

Nr.97440/19.09.2008

Denumirea contribuabilului SC LIDCOS  SRL
C.U.I  18442641
Sediu social ORADEA, str.Grădinarilor, nr.64A

SOMAŢIE
Nr 428/18.09.2008

Dosar de executare nr. 328/18.09.2008.
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 688 lei  RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 327 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.02.2007-01.08.2008 688

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 688

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 327 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
        ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
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MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  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.97440/19.09.2008

Denumirea contribuabilului SC LIDCOS  SRL
C.U.I  18442641
Sediu social ORADEA, str.Grădinarilor, nr.64A

TITLUL EXECUTORIU NR 327

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 01.02.2007-01.08.2008 688

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 688

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 688 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr. 103026/25.11.2008

Denumirea contribuabilului SC  LOCO DESIGN  SRL
C.U.I  16805287
Sediu social ORADEA,str.B-dul Dacia,nr.70,  bl.AN 40,ap23 

SOMAŢIE
Nr 484/24.11.2008

Dosar de executare nr. 374/24.11.2008.
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 673 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 373 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.04.2007-01.06.2008 559

MAJORĂRI DE INTIRZIERE 2006-01.06.2008    114

TOTAL GENERAL 673

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 373 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr. 103026/25.11.2008

Denumirea contribuabilului SC  LOCO DESIGN  SRL
C.U.I  16805287
Sediu social ORADEA,str.B-dul Dacia,nr.70,  bl.AN 40,ap23 

TITLUL EXECUTORIU NR 373

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 01.04.2007-01.06.2008 559

MAJORĂRI INTÎRZIERE 2006-01.06.2008    114

TOTAL GENERAL 673

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de  673 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.101725/06.11.2008

Denumirea contribuabilului SC LORESER  SRL
C.U.I  13411547
Sediu social ORADEA,str.Seleuşului, nr.3

SOMAŢIE
Nr 454/03.11.2008

Dosar de executare nr. 354/03.11.2008.
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 931 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 353 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.07.2007-01.10.2008 931

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 931

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 353 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.101725/06.11.2008

Denumirea contribuabilului SC LORESER  SRL
C.U.I  13411547
Sediu social ORADEA,str.Seleuşului, nr.3

TITLUL EXECUTORIU NR 353

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 01.07.2007-01.10.2008 931

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 931

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 931 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.104426/15.12.2008

Denumirea contribuabilului SC  MI&GA  SRL
C.U.I  16214310
Sediu social ORADEA,str.Transilvaniei, nr.9, bl.AN8, ap.5

SOMAŢIE
Nr 496/12.12.2008

Dosar de executare nr. 396/12.12.2008.
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 252 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 385 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.05.2007-01.11.2008 252
MAJORĂRI DE INTIRZIERE        -
TOTAL GENERAL 252

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 385 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
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MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  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.104426/15.12.2008

Denumirea contribuabilului SC  MI&GA  SRL
C.U.I  16214310
Sediu social ORADEA,str.Transilvaniei, nr.9, bl.AN8, ap.5

TITLUL EXECUTORIU NR 385

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 01.05.2007-01.11.2008 252

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 252

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 252 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
    ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.100163/15.10.2008

Denumirea contribuabilului SC POLICONS GRUP  SRL
C.U.I  14467031
Sediu social ORADEA, str.Tuşnadului, nr.3, bl.Q3, sc.B, ap.14

SOMAŢIE
Nr 445/14.10.2008

Dosar de executare nr. 345/14.10.2008.
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 973 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 344 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.06.2007-01.07.2008 973

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 973

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 344 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

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


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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.100163/15.10.2008

Denumirea contribuabilului SC POLICONS GRUP  SRL
C.U.I  14467031
Sediu social ORADEA, str.Tuşnadului, nr.3, bl.Q3, sc.B, ap.14

TITLUL EXECUTORIU NR 344

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

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.06.2007-01.07.2008 973

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 973

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 973 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.101945/ 10.11.2008

Denumirea contribuabilului SC POP ASIGURARI SI PENSII  SRL
C.U.I  17013226
Sediu social ORADEA, str.Gheorghe Doja, nr.182/D

SOMAŢIE
Nr 466/07.11.2008

Dosar de executare nr. 356/07.11.2008.
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 1125 lei RON, pentru care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 355 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.07.2008-01.10.2008 1125

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 1125

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 355 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.101945/ 10.11.2008

Denumirea contribuabilului SC POP ASIGURARI SI PENSII  SRL
C.U.I  17013226
Sediu social ORADEA, str.Gheorghe Doja, nr.182/D

TITLUL EXECUTORIU NR 355

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 01.07.2008-01.10.2008 1125

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 1125

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 1125 
lei (RON)* a fost emis prezentul  înscris care constituie titlu executoriu  în temeiul  art. 137 din Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.104166/10.12.2008

Denumirea contribuabilului SC  SANCOSTA  SRL
C.U.I  22937690
Sediu social Loc.BEIUŞ,str.Horea,nr.1 

SOMAŢIE
Nr 488/09.12.2008

Dosar de executare nr. 378/09.12.2008.
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 867 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 377 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.03.2008-01.11.2008 867
MAJORĂRI DE INTIRZIERE    -

TOTAL GENERAL 867

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 377 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

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

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR

Nr.104166/10.12.2008

Denumirea contribuabilului SC  SANCOSTA  SRL
C.U.I  22937690
Sediu social Loc.BEIUŞ,str.Horea,nr.1 

TITLUL EXECUTORIU NR 377

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

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.03.2008-01.11.2008 867
MAJORĂRI INTÎRZIERE    -

TOTAL GENERAL 867

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 867 lei 
(RON)*  a  fost  emis  prezentul  înscris  care  constituie  titlu  executoriu  în  temeiul  art.  137  din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052
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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.98441/ 19.09.2008

Denumirea contribuabilului SC SCORPIONUL NEGRU  SRL
C.U.I  16599705
Sediu social ORADEA, str.Macul, nr.13

SOMAŢIE
Nr 429/18.09.2008

Dosar de executare nr. 329/18.09.2008.
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 832 lei  RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 328 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.11.2007-01.08.2008 832

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 832

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 328 întocmit de inspectorul fiscal.
Contul  IBAN  în  care  veţi  vira  sumele  este  RO77TREZ0765003XXX000027,  deschis  la 

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA
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MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE

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

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

Nr.98441/ 19.09.2008

Denumirea contribuabilului SC SCORPIONUL NEGRU  SRL
C.U.I  16599705
Sediu social ORADEA, str.Macul, nr.13

TITLUL EXECUTORIU NR 328

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 01.11.2007-01.08.2008 832

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 832

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 832 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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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.103160/26.11.2008

Denumirea contribuabilului SC  SEBINOS GROUP  SRL
C.U.I  13141834
Sediu social ORADEA,str.Traian Grozăvescu,nr.1,  bl. PB90,ap9

SOMAŢIE
Nr 488/25.11.2008

Dosar de executare nr. 375/24.11.2008.
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 1005 lei RON, conform PV de control nr.0001338/23.10.2008,  pentru care s-a 
început executarea silită în temeiul titlului executoriu nr 374 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.06.2007-01.09.2008 796

MAJORĂRI DE INTIRZIERE 01.04.2007-01.09.2008    209

TOTAL GENERAL 1005

Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii, inclusiv.
Debitele au fost stabilite în baza Titlului Executoriu nr 374 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.103160/26.11.2008

Denumirea contribuabilului SC  SEBINOS GROUP  SRL
C.U.I  13141834
Sediu social ORADEA,str.Traian Grozăvescu,nr.1,  bl. PB90,ap9

TITLUL EXECUTORIU NR 374

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

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.06.2007-01.09.2008 796

MAJORĂRI INTÎRZIERE 01.04.2007-01.09.2008    209

TOTAL GENERAL 1005

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 1005 
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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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.102031/ 11.11.2008

Denumirea contribuabilului SC SILVADI CONSTRUCT  SRL
C.U.I  16639460
Sediu social Loc. Sânmartin, nr. 69E

SOMAŢIE
Nr 472/10.11.2008

Dosar de executare nr. 362/10.11.2008.
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 782 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 361 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.04.2008-01.10.2008 782

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      -

TOTAL GENERAL 782

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

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

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

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

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

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

INSPECTOR ŞEF
ing.Liviu LUPEA
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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.102031/ 11.11.2008

Denumirea contribuabilului SC SILVADI CONSTRUCT  SRL
C.U.I  16639460
Sediu social Loc. Sânmartin, nr. 69E

TITLUL EXECUTORIU NR 361

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

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.04.2008-01.10.2008 782

MAJORĂRI INTÎRZIERE      -

TOTAL GENERAL 782

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 782 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.
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ing.Liviu LUPEA
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MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ŞI  PROTECŢIEI  SOCIALE
               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I

 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr.99938/13.10.2008

Denumirea contribuabilului SC TRIAMOB  SRL
C.U.I  8080200
Sediu social ORADEA, str.Şelimbărului, nr.7, bl.F5, sc.D, ap.9

SOMAŢIE
Nr 442/09.10.2008

Dosar de executare nr. 342/09.10.2008.
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 988 lei RON,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită în  temeiul  titlului 
executoriu nr 341 anexat, emis de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL RON

COMISION RESTANT DATORAT  01.06.2008-01.09.2008 988

MAJORĂRI DE INTIRZIERE      

TOTAL GENERAL 988

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

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

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

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

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

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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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.99938/13.10.2008

Denumirea contribuabilului SC TRIAMOB  SRL
C.U.I  8080200
Sediu social ORADEA, str.Şelimbărului, nr.7, bl.F5, sc.D, ap.9

TITLUL EXECUTORIU NR 341

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

lei (RON)  
Natura obligaţiei PERIOADA DE OBLIGAŢII TOTAL

COMISION DATORAT 01.06.2008-01.09.2008 988

MAJORĂRI INTÎRZIERE      

TOTAL GENERAL 988

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor referitoare la plata comisionului, pentru suma de 988 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.
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