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                                                                                            Nr. _____________ / ________________ 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ MUREŞ 
Operator de date cu caracter personal nr. 568 
Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Tîrgu Mureş, Judeţul Mureş 
Tel.: +4 0265 269247; Fax: +4 0265 268035 
e-mail: ajofm@ms.anofm.ro; www.mures.anofm.ro 

                                                  ANUNŢ   INDIVIDUAL /  COLECTIV 

                             pentru comunicarea prin publicitate  

În temeiul art. 47 alin (4), alin. (5), alin. (6) si  alin. (7)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu    modificările și completările ulterioare,  comunicăm că au fost emise următoarele acte 

administrative în vederea recuperării creanțelor datorate Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj. 

Nr. 
crt 

Numele și 
prenumele/denumirea 

Denumirea  actului administrativ 
Numărul și data 

actului 

 

1 

 

RUPA BIANCA 

 

DECIZIE  

 

180/05.06.2018 

 

 

 

Actele administrative pot fi consultate la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş 

din Târgu  Mureş, strada  Iuliu Maniu, nr. 2, etajul II.Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat 

în termen de 15 zile de la afişarea acestuia, concomitent, la sediul şi pe pagina de internet a AJOFM Mures. 

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna Hintea Viorica, la sediul 

AJOFM Mures  sau  la numărul de telefon 0265/ 263 645, int. 106. 

 Prezentul anunț a fost afișat concomitent la sediul AJOFM AJOFM Mures  și pe pagina de internet a  instituției. 

 

          

                                Director executiv 

          ŞTEF  Gheorghe  
 
 
 
 
 
 

    Compartimentul  CÎMAESD 

           HINTEA Viorica                                                                                                       1 ex. 
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     Nesecret 

                                                                                                                                           

Nr.____________/__________ 

   

                                         PROCES VERBAL 

                         privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate  

                                

 Întrucât actele   din dosarele următorului/lor debitori : 

 

Nr. crt         Numele și prenume /denumirea 

1 V  BARSAN  IOAN / POPRIRE  BANCA 

 
 
           

nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin.(2) si alin (3) 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

subsemnata Hintea Viorica, având funcția de inspector in cadrul  Compartimentului  Control, Îndeplinirea 

Măsurilor Asiguratorii  și Executare Silita a Debitelor în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin.(4) din 

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, am 

procedat  la  comunicarea actelor administrative prin publicitate. 

 În acest sens s-a afișat în data de 14.07.2017, concomitent, la sediul AJOFM MURES, loc.  Tg. Mures, str.  

Iuliu Maniu, nr.2 și pe site-ul :www. ajofm@ms.anofm.ro   anunțul nr.________/______________. 

 

            

 

       Director executiv  

            ŞTEF  Gheorghe 

                
 
 
 

          Compartimentul, C.Î.M.A.E.S.D. 

           HINTEA Viorica – inspector                                      

 

                                          1 ex.                                                             
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