MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE ȘI CONTROL PERSOANE FIZICE/JURIDICE
e-mail: persoanefizice@primariaclujnapoca.ro, persoanejuridice@primariaclujnapoca.ro

O.U.G.nr.69/2020
Model DITL 02

CERERE DE ANULARE
a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca

Subsemnatul\ ______________________________
___________CNP____________________
BI\CI nr. ____seria________ Județul____________Loc._________________________
Str._____________________________nr._______ Bloc_________ap._____ Cod postal__________
Tel_____________________
e-mail___________________________________________________
(Soț/Soție)\Împuternicitul* _________________________________________CNP______________
BI\CI nr. ____seria________ Judetul____________Loc._________________________
Str._____________________________nr._______ Bloc_________ap._____ Cod postal_______________
Tel_______________________
e-mail_________________________
* Se completează în cazul soțului sau soției celui de mai sus precum și în cazul împuternicitului(reprezentantului)
Contribuabilul _______________________________________CUI/CIF______________________________
Județ______________ Localitatea______________________________Cod postal______________________
Str._____________________________nr._______ Bloc_________ap._____Tel________________________
Fax________________________adresa e-mail___________________________________________________
Cont IBAN____________________________________deschis la ___________________________________

Prin prezenta solicit:
□ anularea sumei de ______________ lei, reprezentând accesoriile aferente obligațiilor bugetare de plată până
la 31.03.2020 inclusiv, potrivit O.U.G.nr.69/2020 privind acordarea unor facilități și a H.C.L. nr.531/2020
Menționez că la data prezentei sunt achitate toate obligațiile de plată principale și majorările de întârziere care nu fac
obiectul facilității.
Declar că sunt depuse toate declarațiile fiscale corespunzătoare bunurilor imobile și mobile aflate în proprietate sau în
folosință ( inclusiv cele deținute în coproprietate).

□ Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate la adresa de poștă electronică (adresa e-mail) .
□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de e-mail.
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Cluj-Napoca să comunice orice informații, date personale,
clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus.
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul adresei greșite de
e-mail, Municipiul Cluj-Napoca nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru.

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

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

Timp estimativ de completare: 15 minute
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea procesării
datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.
În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea
sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.

