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Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Calea Victoriei nr. 9. sector 3 Bucureşti
Cod unic de identificare fiscală: 31717537
CĂTRE,

BETTER SLOT GAMES SRL
Bucureşti, sector 2, Strada ARH. IONESCU GRIGORE, Nr. 63, Bloc T73, Scara B, Etaj 4, Ap. 42

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu sediul în Bucureşti, calea Victoriei nr. 9, sector 3,
CUI 31717537 reprezentată legal prin Preşedinte Marius-Sebastian Ionescu, potrivit art. 92 din OUG
nr. 114/2018 coroborat cu dispoziţiile art. 10 alin. (4), (5) şi (6) din OUG nr. 77/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, prin prezenta procedează la

NOTIFICARE
TITLUL EXECUTORIU

în temeiul art. 92 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene, art. 10 alin (4), (5) şi (6) din OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor
de noroc cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere licenţa nr. R03226L001327 a fost
emis prezentul înscris, care constituie titlu executoriu pentru următoarele contribuţii:
Denumirea obligaţiei
bugetare
Contribuţie anuală 2015

Tipul licenţei
slot-machine

Contul în care se virează
contribuţia
R047TREZ70020E160112XXXX

Contribuţie anuală 2016

slot-machine

R047TREZ70020E160112XXXX

Suma datorată1
(lei)
4.661 lei

TOTAL

4.661 lei

9.322 lei

Accesoriile vor fi calculate începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până
la data stingerii sumei datorate inclusiv, potrivit Legii nr. 207/2015.
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. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 207/2015 audierea operatorului economic
de jocuri de noroc nu este obligatorie.
Prezentul titlu executoriu va produce efecte juridice după 5 zile de la data comunicării acestuia,
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015.

Cursul de referinţă utilizat în calculul contribuţiei exprimate il^itifmeda euro se d^enriină prin transformarea sumelor pe baza cursului de schimb valutar
stabilit în prima zi lucrătoare al lunii octombrie din anul precedetN.Pi^ts<;atIn<Kln*am1 Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata
anului în curs.
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