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CERERE 

PENTRU  ELIBERAREA  UNUI  CERTIFICAT  DE ATESTARE  FISCALĂ  PENTRU  PERSOANE 
FIZICE  PRIVIND IMPOZITE  ,TAXE LOCALE  ŞI  ALTE  VENITURI DATORATE 

BUGETULUI  LOCAL 
 

D-le./D-nă  PRIMAR, 
 

Subsemnatul(a) .............................................................................................................. domiciliat(ă) în 
......................................................, strada....................................................., nr. ........................, bl. .........., sc. 
..........., et. ..........., ap. ........, în calitate de proprietar/coproprietar/mandatat/executor1)/moştenitor2)în baza act 
........................................ legitimat(ă) prin B.I./C.I./A.I./Paşaport Seria ...........nr ........................, 
C.N.P......................................................................., adresa de e mail………………………….. solicit eliberarea unui 
certificat privind situaţia obligaţiilor de plată la bugetul local , pentru rolul nominal unic  nr.3)………………….. 

fiindu-mi necesar pentru: 

a) Înstrăinare bunuri 

pentru bunurile imobile situate la adresele:…………………………………………………………..…………... 
……………….............................................................................................................................................................. 

pentru mijloacele de transport înregistrate la adresa: ………………………………………………… 
……………………....................................................................................................................................................... 

b) Alte destinaţii..............................in legatura cu bunurile 
pentru bunurile imobile situate la adresele:…………………………………………………………..…………... 

……………….............................................................................................................................................................. 
pentru mijloacele de transport înregistrate la adresa:
 ………………………………………………… 

……………………....................................................................................................................................................... 
c) Alte destinaţii 

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

Notă:În cazul unor bunuri aflate în coproprietate,coproprietarul poate solicita distinct situația fiscală doar pentru cota 
de proprietate sau pentru întreg bunul cu evidențierea tuturor coproprietarilor ,respectiv a tuturor obligațiilor deplată 
aferente bunului  respectiv. 

Solicit ca în certificatul de atestare fiscală să fie trecute doar informațiile de natură fiscală care privesc doar 
cota partea flată în proprietatea mea. 
Solicit ca în certificatul de atestare fiscală să fie trecute toate informațiile de natură fiscală care privesc 
bunurile aflate în coproprietate. 
 

Va informam ca datele declarate de dumneavoastra servesc exclusiv desfasurarii activitatii Biroului de Impozite si Taxe Locale a Comunei Gilau, iar utilizarea 
lor respecta integral prevederile Regulamentului (UE) 2016/679al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor  in 
cee ace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. In conformitate cu prevederile Codului Fiscal si ale Codului de 
Procedura Fiscala, B.I.T.L al Comunei Gilau prelucreaza informatiile necesare administrarii rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvaluite doar autoritatilor 
abilitate prin lege sa le solicite. De asemenea va aducem la cunostinta obligativitatea  completarii tuturor datelor de pe formulare. In caz contrar nu se va da curs 
cererii dumneavoastra. In cazul in care doriti verificarea exactitatii datelor personale in evidentele noastre, puteti adresa o cerere institutiei, in care sunteti rugati 
sa precizati motivul verificarii. Puteti solicita, in scris accesul, rectificarea, stergerea si restrictionarea datelor cu caracter personal a caror prelucrare nu este 
conforma cu prevederile (UE) 2016/679, in masura in care prezentati si o argumentare din care sa rezulte clar motivele intemeiate ale acestei actiuni. 
 

Semnătura ............................................. 
 

Data ..................................... 
 

 
 

1)Executoriifiscaliaialtororganefiscale,executorijudecătoreşti/bancari. 
2) Moştenitoriitrebuiesăfacădovadadecesuluititularuluicucopiaactuluidedeces. 
3) Dacăsecunoaşte. 


