ITL-029
Înregistrată sub nr. ......................../............... 20 .... la
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei
publice locale
Contribuabilul figurează înscris la
NR. DE ROL NOMINAL UNIC: ..................

CERERE

PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Subsemnatul

(a)

...........................................................prin……………………………………….,

prin procura nr………………..din data de................. identificat(ă) prin actul de identitate ......., seria ....,
nr. ....... şi codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ROMÂNIA/
..............,

judeţul

.............,

codul

poştal

.........,

municipiul/oraşul/comuna

...............,

satul/sectorul ........., strada .................................., nr. ....., bl ...., sc. ..., et. ....., ap ....., nr…..
în calitate de1) .....................................; TELEFON…………………………………………..
solicit eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale, pentru:
|_| imobilul2) ........................................... situat la adresa: localitatea .................................,
str. ..................................................., nr. ...., bl ....., sc. ...., et. ...., ap .... ;
CADASTRU NR. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
|_| mijlocul de transport3) ...........................................................................................;
|_| oricare din creanţele bugetare de plată cu care figurez în Registrul de rol nominal unic,
fiindu-mi necesar în vederea:
|_|) ............................................................................................................................

Prezenta cerere mi-o întemeiez pe dispoziţiile art. 2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.
33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice
centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002.
Dacă se constată eventuale diferenţe de plată la impozitele şi taxele locale mă oblig la plata acestora.

................. 20 ....
...................... (semnătura autografă)
______

DOMNULUI PRIMAR AL ................................

1)

Se menţionează calitatea, respectiv de: 1. "titular" - în cazul în care solicitantul este proprietarul; 2. "mandatar" în cazul în care solicitantul are procură autentificată în acest sens din partea proprietarului bunului, pe care o
anexează la prezenta cerere.
2) Se menţionează: clădire sau teren, după caz.
3) Se menţionează tipul mijlocului de transport, precum şi în cazul celor care au carte de identitate a vehiculului,
seria şi numărul acesteia.
4) Se menţionează elementele de identificare prevăzute la situaţiile 2) sau 3).
5) Se menţionează faptul pentru care se solicită confirmarea exactităţii sau realităţii.
6) Se menţionează care este calitatea pentru care se solicită atestarea, precum şi care sunt drepturile care urmează
să se valorifice de către solicitant pe baza certificatului.
CONFIRMARE DE
PRIMIRE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

