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Nr. _____________ / ______

Anexa nr. 2
Nr. _________/___/___/20__.
Model 2022 ITL -

CERERE
privind restituirea amenzilor contravenționale
potrivit art. 2 din Legea nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea
sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

Domnule/Doamnă DIRECTOR,
Subsemnatul(a).........................................................,
cu
domiciliul
în
ROMÂNIA/
.............................,
județul
............................................,
codul
poștal
…....................,
municipiul/orașul/comuna.....................................,satul/sectorul
..................................,
str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap
................,
identificat
prin
B.I./C.I./C.I.P./Pașaport
seria
......
nr.
..............,
C.N.P................................................................., în calitate de plătitor/împuternicit al
………………………………….………………………………………. cu domiciliul în ROMÂNIA/ ............................., județul
…………….…….......................,
codul
poștal....................,
municipiul/orașul/comuna
.............................................................,
satul/sectorul .................................., str. ......................................................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ......
nr. .............., C.N.P................................................., în conformitate cu prevederile art. 168 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, solicit
restituirea sumei de ...................... lei, reprezentând amendă, conform Procesului-verbal de constatare
a contravenției nr./data: ....................................................., achitată prin chitanță/mandat
poștal/ordin de plată nr/data:....................................................
Solicit ca plata sumei să fie efectuată prin:
□ casieria dumneavoastră;
□ virament bancar în contul ………………………………. deschis la banca ……………………….…… sucursala
…………………………………………………………………………………………………………….
Anexez prezentei următoarele documente, certificate „conform cu originalul”:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3
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Timp estimativ de completare: 10 minute
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului ClujNapoca 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.

PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*495001*

Nr. _____________ / ______

Date de contact ale solicitantului/împuternicitului: telefon: _______________/email: _________________.

□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de 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:
_________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3

Semnătura,
__________________
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Timp estimativ de completare: 10 minute
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului ClujNapoca 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.

