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*NOTIFICARE* 
➢ Pentru sentințele civile rămase definitive  

CĂTRE, 

 Doamna/Domnul ______________________________________________ - petent 

 Cu domiciliul în ______________________________________________________ 

 
Subscrisa DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR, cu sediul în Oradea, str. Libertății nr. 34, 

telefon: 0259/434565, fax: 0259/418654, cod fiscal 4230398, e-mail: secretariat@dspbihor.gov.ro; cont: 

RO49TREZ23E60200710101X, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată legal de dr. Daniela Rahotă – director executiv și dr. 

ec. Florin Ioachim Mureșan – director executiv adjunct economic, în calitate de intimat, în cauzele civile rămase definitive, având 

ca obiect plângere contravențională formulată împotriva procesului - verbal de constatare și sancționare a contravențiilor privind 

implementarea formularului digital de intrare în România, (constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor prevăzute în 

Ordonanța de urgență nr. 129/2021, cu modificările și completările ulterioare, s-a realizat, pe baza datelor şi informațiilor din 

SII-FDIR, de către personalul din cadrul D.S.P. Bihor, împuternicit să efectueze activități de inspecție sanitară de stat) 

 având în vedere dispozițiile legale incidente aplicabile în vigoare, prin prezenta vă adresăm o respectuoasă rugăminte de 

a ne comunica cu responsabilitate și celeritate, de îndată cu primirea prezentei, la adresa de corespondență din Oradea, str. 

Libertății nr. 34 sau la adresa de e-mail: secretariat@dspbihor.gov.ro pentru a executa de bunăvoie obligația stabilită în sarcina 

D.S.P. Bihor, respectiv cheltuielile de judecată acordate, prin sentințe civile pronunțate de către instanțele de judecată 

competente, rămase definitive, următoarele înscrisuri: 

➢ Cererea de plată a  cheltuielilor de judecată acordate formulată de dvs. adresată instituției noastre; 

➢ Copia Sentinței civile aferente pronunțată de către instanța de judecată competentă, rămasă definitivă, investită cu mențiunea 

expresă a instanței (fie după soluționarea apelului, fie după expirarea termenului de apel,  în 30 de zile de la comunicare). 

➢ Contul bancar exact și complet, cu indicarea unității bancare emitente, având ca titular petentul. 

După primirea documentației susmenționată, instituția noastră va achita de bunăvoie petentului într-un termen 

rezonabil, suma stabilită de către instanța de judecată cu titlu de cheltuieli de judecată, în contul bancar indicat. Întreaga 

atitudine a instituției noastre față de dvs. pe toată perioada procesuală a fost neculpabilă, bazată pe respect, bună credință, 

obiectivitate și profesionalism și se cuvine să încheiem în termeni cordiali, bazați pe stimă și respect reciproc. 

Pe cale de consecință, având în vedere aspectele mai sus precizate, vă adresăm respectuoasa rugămintea de a ne sprijini 

cu celeritate și responsabilitate în acest demers necesar, util și oportun pentru aplicarea întocmai a tuturor dispozițiilor legale 

aplicabile în vigoare. În eventualitatea în care nu veți da curs în timp util solicitării noastre și nu veți avea amabilitatea de a 

răspunde demersurilor noastre întemeiate în termenul notificat, răspunderea și responsabilitatea vă revine în exclusivitate.  

Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și sprijin, asigurându-vă de întreaga noastră disponibilitate. 
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