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Bună ziua,

SUbsemnatul BOZEȘAN Vlad-CIprian, având C.N.P. 1770919354768, identificat cu C.I. seria
HD, numărul 417133, eliberată de S.P.C.L.E.P. Deva, cu domiciliul procesual în Timișoara,
str. Bujorilor 4, cu adresă de comunicare de email (poștă electronică) vlad.bozesan@fara-
lege.ro,---

Depun prezenta notificare către DIICOT Brașov/ DIICOT România (structura centrală).---

Vă notific că aștept legal 5 zile de la comunicare pentru soluționare, în caz contrar,
pentru că aceasta este o notificare în urma cererii adresate DIICOT Brașov la data de 20
noiembrie 2015, sunt nevoit ca pe calea contenciosului administrativ să cer în instanță să
oblige autoritatea publică (și prestator de servicii) DIICOT să își îndeplinească
atribuțiile legale, obligații stabilite prin lege. Alături de obligația de a face, sunt
nevoit să cer și despăgubirile prejudiciului cauzat prin refuzul DIICOT de a răspunde și
de a respecta prevederile legale.

Să aveți o zi frumoasă,
mulțumesc.

BOZEȘAN Vlad-Ciprian

*notă:  Înscris semnat  electronic cu semnătura mea electronică extinsă  (certificat 
digital),  care conține datele mele personale și a fost eliberată în condițiile legii de
DIGISIGN SA căruia i-am achitat onorariul.---
Semnătura mea electronică este opozabilă terților, deci și autorităților române, și
consider în baza legii că acest înscris este semnat legal.---
Pentru validarea acestei semnături la data semnării prezentei, vă rog urmați procedurile
interne, cele definite de statul Român sau cele de pe pagina de  internet  a emitentului
semnăturii,  lipsa de procedură în privința validării semnăturii nefiindu-mi opozabilă,
culpa nefiind a mea (lipsa de procedură nefiind a mea).---
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