
 
 

Contribuabilul/împuternicit..............................................., CNP............................, B.I./  C.I./ C.I.P. serie... nr. 

................., judeţ.................. loc............................ cod poştal ......... sector...., str. ............ ........................................... 

nr. ....., bloc.... scara... etaj... ap.... tel............................. fax............................., adresă de e-mail................................. 

Contribuabilul..........................................., Codul de identificare fiscală..........................., 

judeţ..................loc............................cod poştal.......sector...., str. ............................................ nr. ....., 

bloc....scara...etaj...ap....tel.................................fax............................., adresă de e-mail ....................................., 

înregistrat la registrul comerţului...................... la nr. ..........................., cont IBAN...................... ......................, 

deschis la............................................. 

Compartiment de Taxe şi Impozite Locale 

 PERSOANE JURIDICE 

 

Nr. rol nominal unic 
 

   Nr......... ........../data elib ......... ............./201.... 

Nr. de înregistrare ........../...... ….20..... 

 
DECLARAŢIE FISCALA pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate depusă pentru anul 20.... 

DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru anul 20... 

* afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 

44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc 

următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului........................................: 

Nr. crt. Amplasament Suprafaţă şi 

dimensiuni (m2) 

Durata amplasării* 

(luni/ fracţiuni de luni) 

Nivelul taxei anuale (lei/m2) Taxă datorată 

(lei) 

Termenele de plată 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) = (2) x (3) x (4)/12 (6) 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

* afişaj situat în alt loc decât cel în care persoana derulează o activitate economică       

Nr. crt. Amplasament 
Suprafaţă şi 

dimensiuni (mz) 

Durata amplasării* (luni/ 

fracţiuni de luni) 
Nivelul taxei anuale (lei) Taxă datorată (lei)   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) = (2) x (3) x (4)/12   

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

* se însene numărul de luni sau fracţiuni de luni din anul pentru care este întocmită declaraţia 

în care este amplasat afişajul Contribuabilul completează două exemplare pe care le depune la 
organul fiscal 

Pentru neachitarea taxei până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la data plăţii. Prezentul titlu de creanţă devine 

titlu executoriu în condiţiile legii. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile 
de la comunicare, la organul fiscal emitent. 

Director P.J, 

L. S ........................ 

(prenumele, numele şi semnătura) 

Şef compartiment contabil, 

........................ 

(prenumele, numele şi semnătura) 

                         Conducator   organ fiscal, 

                         ................................... 

                   (prenume, nume şi ştampila)                                         Întocmit azi data.    ....................... 
                   (prenume, nume)                                                                                                                                                                            

 
Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 

  Prenume şi nume ………………………., CNP ……………………….B.I./C.I.P./C.I. serie …. nr. ……..                                       

 Semnătura contribuabil _____________ 
 Data _____/_____/_____  

Contribuabilul/împuternicit……………………………………….., CNP ………..................., 

B.I./C.I./C.I.P. serie … nr. …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal 

....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ...  ap .... 

tel. ............................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………  

ROMÂNIA 

Codul de identificare fiscală: …………… 

Stema unităţii 

administrativ--

teritoriale 

Anexa nr. 5 

Model 2006 ITL 005 

Codul de identificare fiscală 4280450                      Adresa: Principala NR.225
 Cont IBAN:                

     ROMÂNIA

Comuna ULIEȘTI 

PRIMARIA COMUNEI ULIESTI
Denumirea compartimentului de specialitate 

http://00070190.htm/
http://00070190.htm/


Contribuabilul ……………………………………., Codul de identificare fiscală ……….................., 

judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. 

............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax 

............................., adresă de e-mail …………………………………, înregistrat la registrul 

comerţului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN …………………………………….., 

deschis la ……………………………………… 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax 

Nr. rol nominal unic ……………………..          Nr............./data 

elib.…………/2015 

Nr. de înregistrare ………./…………….20….. 

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere 

 pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor ٱpersoane fizice/ٱpersoane juridice 

depusă pentru ٱdobândire mijloace de transport, ٱmodificare, 2015 

 Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobândit prin ٱvânzare-

cumpărare/ٱachiziţionare prin contract de leasing  următoarele mijloace de transport: 

 ● mijloace de transport cu tracţiune mecanică (tabel 1) 

Secţiunea I Secţiunea II 

Nr. 

crt. 

Marca şi tipul Data 

dobândirii 

Serie 

şasiu 

Serie 

motor 

Capacitate 

cilindrică 

impozit datorat 

stabilit de organul fiscal 

Perioada pentru care se stabileşte şi termenele de 

plată 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm
3
, inclusiv 

d1.        

2.        

3.        

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv 

1.        

2.        

3.        

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv 

1.        

2.        

3.        

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv 

1.        

2.        

3.        

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 

1.        

2.        

3.        

Autobuze, autocare, microbuze 

1.        

2.        

3.        

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă 

1.        

2.        

3.        

Tractoare înmatriculate 

1.        

2.        



3.        

Motociclete, motorete, scutere şi ataşe 

1.        

2.        

3.        

Secţiunea II din tabelul 1 se completează de organul fiscal. În caz de emitere a 

deciziei de impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal 

 ● remorci, semiremorci sau rulote (tabel 2): 
 

Secţiunea I Secţiunea II 

Nr. crt. Marca şi tipul Data 

dobândirii 

Serie şasiu Masa totală Impozit datorat 

stabilit de organul fiscal 

Perioada pentru care se 

stabileşte 
1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Contribuabilul întocmeşte declaraţia în două exemplare şi anexează la prezenta un set de 

copii ale documentelor de dobândire a dreptului de proprietate, certificate de conformitate cu 

originalul de către organul fiscal. 

 Prin prezenta declar că datele de identificare ale subsemnatului, precum şi datele 

consemnate de mine în secţiunea I din tabelul 1, respectiv în secţiunea I din tabelul 2 corespund 

realităţii  

           

                       Subsemnatul, 
    …………………………………………… 
        (numele, prenumele şi semnătura) 

                                                           L.S. în cazul persoanelor juridce 

          Conducatorul  organului fiscal, 
               ......................................................... 
                           (prenume,  nume şi ştampilă) 

      Întocmit azi data ........................ 

                                                                                                   

.................................................... 
                                                                                                                        (funcţia,  prenume şi  nume)  

 

 Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 

  Prenume şi nume ………………………., CNP …………………………..B.I./C.I.P./C.I. serie …. nr. ……..                                       

 Semnătura contribuabil _____________ 
 Data _____/_____/_____ sau 

   Nr. şi data confirmării de primire: 

   ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Secţiunea II din tabelul 2 se completează de organul fiscal. În caz de emitere a 

deciziei de impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal. 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003  privind  Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003  privind  Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc obligaţiile 

de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului ULIESTI
 în cuantum de …………………….. lei RON (se cumulează creanţele fiscale

 stabilite în tabelele de mai sus). 

    Pentru  neachitarea impozitului până la termenele arătate mai sus, se vor calcula 

accesorii până la data plăţii. 

    Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii. 

    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se 

depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. 



 

Contribuabilul/împuternicit……………………………………….., CNP ………..................., 

B.I./C.I./C.I.P. serie … nr. …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal 

....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... 

tel. ............................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………  

Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală……..................., 

judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. 

............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax 

............................., adresă de e-mail …………………………………, înregistrat la registrul 

comerţului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN …………………………………….., 

deschis la ……………………………………… 

ROMÂNIA 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax 

Nr. rol nominal unic ……      Nr............/data …..………./2015 

  

Nr. de înregistrare ………./…………….20….. 

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere 
 pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de  12 tone în 

cazul contribuabililor persoane ٱfizice/ٱjuridice depusă pentru ٱdobândire mijloace de transport, ٱmodificare, 2015 

 Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobândit 

următoarele mijloace de transport marfă cu masa totală autorizata egala sau  mai mare de12 tone: 
 

Secţiunea I Secţiunea II 

Nr. 

crt. 

Marca şi tipul Data dobândirii   Serie sasiu      
 

Efectuez/Nu efectuez 
Transp. international 

Masa 
autorizată 

Suspensie* 
SP/AS 

Impozit datorat 

stabilit de organul fiscal 

Perioada pentru care se stabileşte şi 

termenele de plată 

Vehicule cu două axe                                 
1.         

2.         

3.         

4.         

Vehicule cu trei axe                              
   

1.         

2.         

3.         

4.         

Vehicule cu patru axe                                

1.         

2.         

3.         

4.         

Vehicule cu 2+1 axe                                  

1.         

2.         

3.         

4.         

Vehicule cu 2+2 axe                                  

Stema unităţii 

administrativ--

teritoriale 

Anexa nr. 7 

Model 2006 ITL 007 

           PRIMARIA COMUNEI ULIESTI
                   Serviciul buget –contabilitate taxe si impozite 
Codul de identificare fiscală: 4280450 



1.         
2.         

3.         

4.         

Vehicule cu 2+3 axe                                  

1.         
2.         

3.         

4.         

Vehicule cu 3+2 axe                                  

1.         
2.         

3.         

4.         

Vehicule cu 3+3 axe                                  

1.         
2.         

3.         

4.         

Secţiunea II din tabel se completează de organul fiscal. În caz de emitere a 

deciziei de impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal 

Notă:*  SP- Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalent recunoscut                AS - Vehicule cu alt sistem de suspensie 
Contribuabilul întocmeşte declaraţia în două exemplare şi anexează la prezenta un set de 

copii ale documentelor de dobândire a dreptului de proprietate, certificate de conformitate cu 

originalul de către organul fiscal. 

 Prin prezenta declar că datele de identificare ale subsemnatului, precum şi datele 

consemnate de mine în secţiunea I din tabel, corespund realităţii  

           

                                  Subsemnatul, 
    …………………………………………… 
        (numele, prenumele şi semnătura) 

                                                           L.S. în cazul persoanelor juridice 

 

 

                                      organul fiscal, 
                        .. .........................................................                           (prenume,  nume şi 

ştampilă) 
intocmit azi data  

                                                                                                   

.................................................... 
                                                                                                                        

 

 

 

 

   Secţiunea II din tabel se completează de organul fiscal. În caz de emitere a 

deciziei de impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal. 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003  privind  Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003  privind  Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc 

obligaţiile de plată de plată faţă de bugetul local al 

comunei/oraşului/municipiului/sectorului ULIESTI în cuantum de 

…………………….. lei RON (se cumulează creanţele fiscale stabilite în tabelele 

de mai sus). 

    Pentru  neachitarea impozitului până la termenele arătate mai sus, se vor 

calcula accesorii până la data plăţii. 

    Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii. 

    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se 

depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. 



Contribuabil………………………………………… 

……………………………………………………… 

Sediul ………………………………………………. 

……………………………………………………… 

Cod unic de înregistrare …………………………… 

NR…………………………….2015 

(Se completează numai în situaţia persoanelor 

juridice, caz în care semnatarul declaraţiei este 

reprezentantul acesteia) 

 

                                                                                                                                                                                     NR…………../………….2015 

                                                                                                                                                                                                   (organ  fiscal) 

 

                                                                                   CERERE 
pentru vizarea fişei de înmatriculare ca urmare a finalizarii contractului de leasing 

 
 

 

Subsemnatul (a) …………………………………………………………. reprezentant al contribuabilului menţionat, legitimat prin 

B.I./C.I. seria………. , nr…………………… , CNP…………………………………, solicit vizarea fişei de înmatriculare a 

mijlocului de transport, marca………………………………………, cu seria motor…………………… , seria 

şasiu*)……………………………………… ,capacitate cilindrică………………. cm3, capacitate **)…………… tone, ca urmare 

a finalizării contractului de leasing nr…………… /……………….. , dovedind acest fapt prin factura cu valoare reziduală 

nr………………… / ……………….. 

anexata in copie. 

 
 

 

 

 

Data                                                                                 Semnătura declarantului, 
                                                                                 LS 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală 

……... 
..................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... 

sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap 

.... tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail 

……………………………………, înregistrat la registrul comerţului 

........................... la nr. ........................... . cont IBAN 

…………………………………….., deschis la 

……………………………………… 

ROMÂNIA 

 

Nr. rol nominal unic …………                                        Nr............../data ……….………/2015 

Nr. şi data înregistrării  ……………/…………………. 

 

DECLARAŢIE FISCALĂ  
pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane 

juridice 

DECIZIE DE IMPUNERE 

pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice pentru anul 

2015 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003  privind  Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 

44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003  privind  Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare se 

stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului  Gaesti 

Nr. 

crt. 

Adresă clădire/forma de 

dobândire: 

 
P – proprietate 

Î - închiriere 

C – concesiune 
A - administrare 

F – folosinţă 

 

V
alo

area d
e in

trare/ 

în
reg

. în
 co

n
tab

ilitate 

A
m

o
rtizată in

teg
ral: 

D
A

 / N
U

 

D
ata d

e la care este 

în
reg

istrată v
al. d

e 

in
trare 

D
ata 

d
o
b

ân
d

irii/în
ch

irierii/

co
n

cesio
n
ării/p

relu
are 

ad
m

in
istrare sau

 

fo
lo

sin
ţă/clăd

irii 

D
ata u

ltim
ei 

reev
alu

ări 

Cota 
% 

Impozit/taxă datorat(ă) 

(lei) 

Termenele de plată 

1.  

 

       31.03.2015 

30.09.2015 

2.  

 

       

3.  

 

       

4.  

 

       

5.  

 

       

6.  

 

       

 Total x  
Contribuabilul completează două exemplare pe care le depune la organul fiscal 

                    Director P.J.,                           Şef compartiment contabil, 

L. S. …………………………         ………………………………… 
     (prenumele, numele şi semnătura)                         (prenumele, numele şi semnătura) 

 

    Pentru  neachitarea impozitului/taxei până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la 

data plăţii. 

    Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii. 

    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile 

de la comunicare, la organul fiscal emitent. 

                    ConducatorulOrganului  fiscal, 
                 ......................................................... 
                           (prenume,  nume şi ştampilă) 

  Intocmit azi data ....... 

                                                                                                   .................................................... 
                                                                                                                        ()  

 

   
 Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 

  Prenume şi nume ………………………., CNP ……………………….B.I./C.I.P./C.I. serie …. nr. ……..                                       

 Semnătura contribuabil _____________ 
 Data _____/_____/_____ sau 

   Nr. şi data confirmării de primire: 

   ___________________________________ 
 

 

Stema unităţii 

administrativ--

teritoriale               PRIMARIA COMUNEI ULIESTI 
                      Serviciul buget –contabilitate taxe si impozite 

Codul de identificare fiscală: 4280450 
 Adresă/Cont IBAN/tel/fax 



 

 

 

 

 

 
 Subsemnatul ......................................................................, identificat prin actul de identitate .... ............., seria.........., nr. ................................. si codul numeric personal 

.............................................................,domiciliat în ROMANIA / ............................, judeţul ............................, codul poştal ....................., municipiul/oraşul/comuna .............................. satul/sectorul 

.................................., str. ........................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap........., în calitate de reprezentant al ……………………………………….., Codul de identificare 

fiscală.............................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. .................................. ..................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. 

................................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………………, înregistrat la registrul comerţului ........................... la nr. ........................... ,   cont IBAN 

…………………………………….., deschis la ………………………………………, declar că: 

       1.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr..... ......., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., 

TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR..................,  

       2.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândi t/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ................ ........................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., 

TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR..................,  

       3.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobând it/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul ....................... ..........., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ...,  

TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................. 

       4.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .............. ...................., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., 

TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR..... 
 

N
r.

 C
rt

. 

Parcela / adresa 

unde este situat 

terenul 

In
tr

av
il

an
 (

 I
 )

 e
x
tr

av
il

an
 (

 E
 )

 Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, in m2 

Rang 

localit 

Z 

O 

N 

A 

 

Terenuri  

cu  

construcţii 

 

A
rab

il 

P
ăşu

n
e 

F
ân

eaţă 

Vie Livadă Pădure 

Terenuri  

cu 

ape 

Drumuri  

şi căi  

ferate 
Terenuri 

neproduct. 

 

Liber Ocup 
Intrată 

pe rod 

Neintrată 

pe rod 

Intrată pe 

rod 

Intrată pe 

rod 

Până în 20 de 

ani/cu rol de 

protecţie 

Peste 20 

de ani 

Cu 

amenajare 

piscicolă 

Fără 

amenajare 

piscicolă 

Liber Ocup 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........., în calitate de ................................ conform documentelor anexate ............................................................... 

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

Data ...................                          Director P.J.,                                                     Şef compartiment contabil, 

     L. S. …………………………                                               ………………………………… 
 

 

 

          (prenumele, numele şi semnătura)                                (prenumele, numele şi semnătura)
  

 

Înregistrată sub nr............... din... ……/ ............../ 20.15 

La compartimentul de specialitate al autorităţilor 
administraţiei publice locale din raza administrativ-

teritoriala unde se afla situate terenurile. 
Funcţionarul Public ............................. 

S.S. 

Rol Nominal Unic nr. ................... 

 

Anexa nr. 11 

Model 2006 ITL – 011 

DECLARAŢIE FISCALĂ 

pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice, 

datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 

Anexa nr.13 

Model 2006 ITL 013 

 



Împuternicit…………………………………….., CNP ………..................., 

B.I./C.I./C.I.P. serie … nr. …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod 

poştal ....................... sector ...., str. ................................................. ...... nr. ....., bloc .... 

scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax ............................., adresă de e-mail 

……………………………  

Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală 

..................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector 

...., str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. 

.............................. fax ............................., adresă de e-mail 

…………………………………, înregistrat la registrul comerţului ...................... la 

nr. ........................... ., cont IBAN …………………………………….., deschis la 

……………………………………… 

ROMÂNIA 
Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul 

Denumirea compartimentului de specialitate 
Codul de identificare fiscală...........…………… 

 Adresă/Cont IBAN/tel/fax 

Nr. rol nominal unic ……………………………………                 Nr........../data 

elib.…/200.. 

Nr. şi data înregistrării  ……………/…………………. 

La organul fiscal 

DECLARAŢIE FISCALĂ  
pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul 

contribuabililor  
depusă pentru anul 20….

 

DECIZIE DE IMPUNERE 

pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate 

pentru anul 20… 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003  privind  Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi 

a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003  privind  Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al 

comunei/oraşului/municipiului/sectorului ………………………………….: 

      Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare declar că, (denumire contribuabil) 

………………………………., avem în derulare următoarele contracte de publicitate: 

Nr. 

crt. 

Beneficiar Contract nr. 

din data 

Data intrării 

în vigoare 

Valoarea  serviciilor 

de reclamă şi 

publicitate fără TVA 

Cota % Taxă datorată 

(lei) 

Termenele de plată 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) (7) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

        

 

                    Director P.J.,                           Şef compartiment contabil, 

L. S. …………………………         ………………………………… 
     (prenumele, numele şi semnătura)                         (prenumele, numele şi semnătura)

 

    Pentru  neachitarea taxei până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la 

data plăţii. 

    Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii. 

    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în 

termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. 
                     Coducătorul organului fiscal, 
                 ......................................................... 
                           (prenume,  nume şi ştampilă) 

      Întocmit azi data ........................ 

                                                                                                   .................................................... 
                                                                                                                        (funcţia,  prenume şi  nume)  

   
 Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 

  Prenume şi nume ………………………., CNP …………………………..B.I./C.I.P./C.I. serie …. nr. 

……..                                       
 Semnătura contribuabil _____________ 

 Data _____/_____/_____ sau 
   Nr. şi data confirmării de primire: 

   ___________________________________ 
 

Nr. de înregistrare .............................../......................... 

 

                                                                                                                         

Stema unităţii 

administrativ--

teritoriale 



 

 

 

 

CERERE 

PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ  

PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL 

PENTRU PERSOANE JURIDICE 

 
D-le./D-nă  DIRECTOR, 

 

 DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE 
 Subscrisa ...................................................................................., Cod unic de identificare ..................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector 

...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................. ... fax ............................., adresă de e-mail ……………………………………, 

înregistrat la registrul comerţului ........................... la nr. ........................... . 

 Pentru punctul de lucru: ……………………………………., având Codul de identificare fiscală.........................................., judeţ ................ loc.  ............................ cod poştal 

....................... sector ...., Stradă ............................................... nr. ...., bloc ............................... scara ....  etaj ... ap .... Telefon ................................ fax ............................. adresă de e-mail 

……………………………………,  înregistrat la registrul comerţului ........................... la nr. ................................ . 

 Reprezentată prin ................................................., în calitate de acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit/mandatar/executor/ lichidator  domiciliat în: judeţ ................., loc. 

.............................. cod poştal ..................... sector ... strada ................................................  nr. ....., bloc ... scara .... etaj.... ap. ..., tel. ................................ fax ............................., adresă 

de e-mail ……………………………………. 

posesorul B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ................... nr. .................... eliberat/ă de ........................ ............................ la data de: ................... 

CNP…………………………………….. 

 solicit eliberarea unui certificat privind situaţia obligaţiilor de plată la bugetul local, pentru a servi la 

................................................................................................................................................................... 

 Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal că la data prezentei cereri societăţii/instituţiei  nu are alte modificări ale materiei impozabile faţă de ultima 

declaraţie depusă la organul fiscal. 

 În cazul în care, organul fiscal solicită clarificarea situaţiei fiscale din motive imputabile societăţii/instituţiei pe care o reprezint mă oblig să furnizez precizările şi documentele 

necesare clarificării acesteia în regim de urgenţă. În caz de nefurnizare a informaţiilor şi documentelor solicitate sunt de acord cu amânarea termenului de eliberare a certificatului fiscal 

până la clarificarea situaţiei fiscale. 

 

Data: …………/…………20... 

Prenume şi nume ..................................................................... 

Calitatea....................................................................................  

 

 

                                                                             Semnătura şi ştampila ............................................... 

 

 

Notă: Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organului fiscal.   

NR_________/_________2015 

 

 

Model 2009         ITL 027 │ 

                               ROMANIA 

                        PRIMARIA COMUNEI ULIESTI 



.......... cmc,capacitate*b) ......... tone, dobândit la data de .............., 

- marca .............., cu seria motor ............,seria şasiu*a) ................, capacitatea cilindrică 

.......... cmc,capacitate*b) ......... tone, dobândit la data de .............., 

- marca .............., cu seria motor ............,seria şasiu*a) ................, capacitatea cilindrică 

.......... cmc,capacitate*b) ......... tone, dobândit la data de .............., 

- marca .............., cu seria motor ............,seria şasiu*a) ................, capacitatea cilindrică 

.......... cmc,capacitate*b) ......... tone, dobândit la data de .............., 

 ca efect al: 

înstrăinării/transferului la un alt punct de lucru/furtului/scoaterii dinfuncţiune/schimbării domiciliului 

fiscal/încetarea contractului de leasing înaintede scadenţă/scoaterii definitive din ţară, începând cu data de 

.............,dovedind aceasta prin: actul ......./......./certificatul de radiere ......../........., 

anexat*c) la prezenta. 

    Noul proprietar: ............... Judeţul .......... Localitatea .....................,sectorul, str. 

...................., nr. ......., bl......, sc. ....., ap. .... 

 

                                     Semnătura declarantului…………………………………. 

            
 

ROMÂNIA 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul 

Denumirea compartimentului de specialitate 
 

Codul de identificare fiscală: …………........…                                                                                                   Nr. ................../….........../20…. 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail  

Anexa nr.  

Model 2008 ITL 027 

Stema unităţii 

administrativ-

teritoriale 

           SERVICIU BUGET-CONTABILITATE IMPOZITE SI TAXE                    

                    

 

Codul de identificare fiscală: 4280450                                           Nr. ....../......./20.. 
Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail 

 

                                DECLARAŢIA 

            pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport 

 

     Subscrisa .................., cu sediulîn ROMÂNIA/........., judeţul ........., codul poştal .........., 

municipiul/oraşul/comuna ..............., satul/sectorul ............., str. ..........,nr. ......, bl. ......, 

sc. ......., et. ......, ap ......,  ,CIF)................,tel./fax .........., e-mail .........., reprezentată 

prin.................................................*2), 

în calitate de proprietar/coproprietar/moştenitor*3)/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit 

cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/...........,judeţul ............., codul poştal ......, 

municipiul/oraşul/comuna ................,satul/sectorul ............., str. ................., nr. ......., 

bl. ......,sc. ......., et. ......, ap ......., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ..... nr. 

......., C.I.F.*)..............., tel./fax .........e-mail ............., solicit scoaterea din evidenţa dvs. a 

următoarelor mijloace de transport : 

- marca .............., cu seria motor ............,seria şasiu*a) ................, capacitatea cilindrică 



 
 

 

 

DECLARAŢIE – DECONT 
privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră, 

 

 

 
Subscrisa ............................................................................................................, cu sediul în ROMÂNIA/ ..........................., judeţul ............................................, 

codul poştal ..................., municipiul/oraşul/comuna ........................................, satul/sectorul ................................., str. ......................................................................, nr. 

........, bl. ......., sc. ......., et. ......, ap ........, C.I.F.
*)

..............................................., tel./fax................................, e-mail …………………………, reprezentată prin 

.............................................................................................., în calitate de acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ 

......................, judeţul ........................................., codul poştal ..................., municipiul/oraşul/comuna........................................, satul/sectorul ..............................., str. 

......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.
*) 

......................................, tel./fax .............................., e-mail ………………...…………………, declar că taxa hotelieră încasată în luna ..................../............., de către 

unitatea hotelieră ……………............……………………………………………. situată la adresa 

………………………...…………………………………………………….……….....………., a fost în sumă de ......................................... lei şi s-a vărsat la bugetul 

local cu ordinul de plată/chitanţa/mandat poştal ......................../.............................. în contul nr. ............................................................................................
 

 

Taxa hotelieră s-a determinat pe baza cotei de ........% stabilită prin Hotărârea Consiliului........................ 

 ................................................................................................................... nr. ............../......….. la tarifele de cazare practicate şi numărul zilelor de cazare, sau la tariful 

practicat pentru o noapte de cazare. 

 

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi 

complete. 

 
................................................................................  

                (data întocmirii declaraţiei) 

 

   Reprezentantul legal,            Seful compartimentului  contabil, 

    L.S...................................……………       L.S...................................……………  

                     (prenumele, numele şi semnătura)                                                                      (prenumele, numele şi semnătura) 

 

 
            

ROMÂNIA 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul 

Denumirea compartimentului de specialitate 
 

Codul de identificare fiscală: …………........…                 Nr. ........../…/20…. 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail  

                                                 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 

Anexa nr. 4 

Model 2009 ITL 029 

Stema unităţii 

administrativ-

teritoriale 



IMPOZIT PE SPECTACOLE 
Decont pe luna ……………………………………..anul…………... 

 

 Subscrisa ...................................................................................., cu sediul în ROMÂNIA/......................................, judeţul .........................................................., 

codul poştal .................., municipiul/oraşul/comuna ................................................... satul/sectorul ..............................., str. ..................................................................., 

nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, C.I.F.
*)

.................................................., tel/fax ................................, e-mail ……………………………………, 

reprezentată prin ...................................................................................................................., în calitate de acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu 

domiciliul în ROMÂNIA/........................................., judeţul .........................................................., codul poştal ....................., municipiul/oraşul/comuna 

............................................... satul/sectorul .............................., str. ................................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, 

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ............ nr. ................, C.I.F.
*)

...................................................................., tel. /fax......................................... , e-mail 

……………………………………, declar: 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

Tipul spectacolului şi adresa la care se desfăşoară acesta 

Încasările din 

vânzarea 

biletelor de 

intrare şi a 

abonamentelor 

la spectacole 

- lei - 

Încasările 

reprezentând 

contravaloarea 

timbrelor 

(cinematografic, 

muzical, folcloric, 

etc.) 

- lei - 

Sumele 

cedate în 

scopuri 

umanitare 

Încasările 

supuse 

impozitului 

pe 

spectacole 

- lei - 

 

 

 

Cota de 

impozit 

Impozitul pe spectacole 

 

 

datorat 

 

 

plătit 

Diferenţa 

 

de primit 

 

de plătit 

0 1 2 3 4 5=2-3-4 6 7=5x6 8 9=8-7 10=7-8 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           
 

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi 

complete. 

 
 

 

.................................................................................  

                (data întocmirii declaraţiei) 

 
 

                            Reprezentantul legal,                                                         Seful compartimentului  contabil, 

L.S. .................………………………..............……                                 L.S...................………………………..............……………......                     
(prenumele, numele şi semnătura)                                                          (prenumele, numele şi semnătura) 

                                                 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 



II. Situaţia biletelor şi abonamentelor la spectacole, 

vândute în luna………………………………….. 

 

Seria biletelor şi a 

abonamentelor  

de la…………………. 

până la…….………… 

Numărul de bilete şi de 

abonamente la spectacole 

vândute 

Valoarea 

- lei - 

unitară totală 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Declar că informaţiile cuprinse în acest decont sunt corecte şi complete.                                                     Reprezentantul legal, 

L.S. .................………………………..............…… 



 
Nr. ..../......./20... 

   (Persoana juridica)                                  

 

                                                                                    Nr. ......../......../20... 

 

 

 

                                                 CERERE COMPENSARE 

 

                      

 

 

    Subsemnatul(a).......*2)Subscrisa..................................... 

C.I.F.*) ..............., cu sediul în ROMÂNIA/ ............................judeţul ..........................., 

codul poştal..............,municipiul/oraşul/comuna.......................... 

satul/sectorul .............................., str. ................... 

nr. ........, bl. ............, sc. ........., et. ........, ap ....... 

tel./fax.......................,e-mail ............................... 

reprezentată prin ........................................*3) în calitate de 

proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/ 

administrator/împuternicit, cu domiciliul în ROMÂNIA/ ........................,judeţul 

............................., codul poştal........................,municipiul/oraşul/comuna................., 

satul/sectorul .................,str. ..............., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......,ap 

........, identificat prin 

B.I./C.I./C.I.P./Paşaport/seria.............nr...............,C.I.F.*)..................... în conformitate cu art. 

116 alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, solicit compensarea sumei de 

..............................................................lei,reprezentând: 

.............................................................. 

cu ....................................................................... 

achitate prin chitanţă/mandat poştal/ordin de plată ........................ 

    Anexez prezentei următoarele documente .................................. 

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

 

             Data                          Semnătura şi ştampilă 

           ........                      ......................... 

 

 



      NR...../......../20...                                                      Model 2009-ITL 059 

       (Persoana juridica)                                         

 

                                                                                   Nr. ....../......./20... 

 

                                                   CERERE RESTITUIRE 

                                

 Subscrisa ...........................,C.I.F.*) .........................., cu sediul în ROMÂNIA/ 

..................., judeţul ........................., codul poştal ......,municipiul/oraşul/comuna 

........................., satul/sectorul .................,str. ......................., nr. .., bl. .., sc. .., 

et. ., ap ..,tel./fax ......................., e-mail ..................................... 

reprezentată prin .....................................*2) în calitate de 

proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/ 

împuternicit,cudomiciliuînROMÂNIA/.........,judeţul…....................... 

codul/poştal………………………municipiul/oraşul/comuna....................................................,satul/sectorul 

....................., str. ..................................,nr. ........, bl. ........., sc. ......., et. 

......, ap ........, identificat/prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ............... nr. ...................., 

C.I.F.*)......................................., în conformitate cu art. 117alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată în 2007, cu modificările şicompletările ulterioare, solicit restituirea sumei de 

.................... lei, 

reprezentând:.............................................................. 

........................................................................... 

achitate prin chitanţă/mandat poştal/ordin de plată 

.........................întrucât.................................................................................

............................................................................................................... 

    Solicit ca plata sumei să fie efectuată prin: 

     [] casieria dumneavoastră; 

[]mandat/poştal/la/adresa....................................................................................

............................... 

     [] virament bancar în contul ..................................... deschis la banca 

............................... sucursala ............................ 

    Anexez prezentei următoarele documente: 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

 

 

               Data                        Semnătura şi ştampilă 

             ........                    ......................... 



                         

 

 

                                                          

                                                                                          CERERE  TRANSFER  AUTO 

 

 

 

                                                                                                       DOMNULE  PRIMAR, 

 

 

 

        Subsemnatul(a) __________________________________________ identificat (a) prin actul de identitate _______, seria _________, nr. ________ si cod 

numeric personal_______________________, reprezentant (a) al S.C. __________________________________................. avand cod unic de inregistrare 

_____________________ cu sediul in judetul /Sectorul______________ 

localitatea ____________________ str. ________________________, nr. ____________, bl. 

___________, et. _________, ap. _________ posesor (a) a mijlocului de transport marca 

_______________, capacitate cilindrica ______________, serie motor _____________, serie sasiu 

________________________ 

         Va rog sa binevoiti a schimba adresa pentru mijlocul de transport,marca............................................,serie sasiu...................................................... din str 

_________________, nr__________, bl. ____________, sc. _____________ et. ___________ apt. ___________,  la adresa mai sus mentionata. 

 

 

                 DATA                                                              

                                                                                       SEMNATURA/ STAMPILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NR……………/…………….20.. 

(persoana juridica) 

 

 

DECLARAŢIE – PERSOANE JURIDICE 
pentru scoaterea din evidenţă a bunurilor imobile 

 

     Subscrisa ..........................., cu sediulîn ROMÂNIA/........., judeţul ........., codul poştal 

.........., municipiul/oraşul/comuna ..............., satul/sectorul ............., str. 

..........................,nr. ......, bl. ......, sc. ......., et…………, ap ......,  

,CIF)................,tel./fax.....................................,e-

mail......................................,reprezentată prin.......................................)în calitate  

proprietar/coproprietar/moştenitor*3)/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul 

fiscal în ROMÂNIA/...........,judeţul ............., codul poştal ......, municipiul/oraşul/comuna 

.........,satul/sectorul ............., str. ................., nr. ......., bl. ......,sc. ......., et. ......, 

ap ......., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ..... nr. ......., C.I.F.*)..............., tel./fax 

........., 

e-mail ............., solicit scoaterea din evidenţa dvs. a următoarelor bunuri  imobile: clădire/teren/ situate la adresa la 

adresa de mai jos : -Gaesti, str. …………………………….., nr. … bl. …, sc. , et. …., ap. …,………… 

valoare de inventar/suprafata………………………………………………………… 

-Gaesti, str. …………………………….., nr. ……. bl. ……, sc. …, et. …., ap. ……, 

valoare de inventar/suprafata………………………………………………………… 

-Gaesti, str. …………………………….., nr. ……. bl. ……, sc. …, et. …., ap. ……, 

valoare de inventar/suprafata………………………………………………………… 

-Gaesti, str. …………………………….., nr. ……. bl. ……, sc. …, et. …., ap. ……, 

valoare de inventar/suprafata………………………………………………………… 

                               ROMANIA 

                        PRIMARIA COMUNEI ULIESTI 
           SERVICIU BUGET-CONTABILITATE IMPOZITE SI TAXE                    

                    

Codul de identificare fiscală: 4280450                                                  Nr…… ../......./20.. 
Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail 

 



  ca efect al:înstrăinării/demolarii,schimbarii categoriei de folosinta, începând cu data de .............,dovedind 

aceasta prin: actul ......./......./in copie la prezenta. 

    Noul proprietar: ............... Judeţul .......... Localitatea .........,sectorul, str. .........., nr. 

......., bl......, sc. ....., ap. .... 

 

                                     Semnătura declarantului, 

                                           Si stampila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI ULIESTI 
 

 

 

 

 

                                                                                                 CERERE 

                                           PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR CARE   NU SE SUPUN INMATRICULARII 

 

 

 

Subsemnatul…………………………………….domiciliat in…………......str………………... 

nr……..bl…….sc………etj…….ap……posesor al CI/BI seria…….nr………………………. 

eliberat de catre …………………………….la data de………….CNP……………………….. 

reprezentant al SC………………………………….cu sediul in………………………………. 

str………………………….nr……...bl……sc……….etj…….ap……..CF/CUI……………… 

telefon………………….. 

        Solicit inregistrarea unui vehicul cu urmatoarele date de identificare: 

1.Titular certificate de inregistrare………………………………………………… 

2.Adresa de domiciliu /sediu………………………………………………………. 

3.Data inregistyrarii……………………………………………………………… 

4.Numarul de identificare al autovehiculului(serie sasiu si motor)…………………………... 

……………………………………………………………………………………………….. 

5.Marca………………….6.Tipul……………………….7.Nr.de locuri……………………. 

8.Capacitatea cilindrica…………9.culoarea…………………………………………………. 

10.Seria cartii de identitate…………………………………11.Anul fabricatiei……………. 

     Anexez prezentei, in copie, urmatoarele documente : 

            -actul de proprietate al vehiculului 

            -actul de identitate/certificatul de inregistrare la Registrul comertului 

            -dovada platii taxei ptr.vehiculele lente sau ptr. cele care nu se supun inmatricularii 

            -cartea de identitate a vehiculului 

            -dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice 

            -dovada asigurarii obligatorie pentru raspundere civila 

 

 



 

 

Data…………………………                                            Semnatura…………………………. 

                                                                                                                        L.S. 

 

 

 

 

 

Date despre inregistrare : 

-data ridicarii certificatului de inregistrare…………………………………………. 

-numele si prenumele persoanei care a ridicat placuta cu numarul de inregistrare si certificatul 

de inregistare…………………………………………CNP……………………………………. 

              

 

 

 

 

 

 


