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MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nr./data înregistrare ________________________

CERERE
contribuabil persoană fizică

CĂTRE
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL PERSOANE FIZICE

I. CONTRIBUABIL: 
Nume/Prenume _______________________________, CNP/CIF/NIF I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I,
IDENTIFICAT(Ă) cu Actul ____, Seria ___, Nr._________, DOMICILIUL în Localitatea ____________________,
Str. ____________________, Nr. ____, Bl. ___,  Ap. ___, Jud./Sect. ___________, TELEFON _____________, 
E-MAIL __________________________, ADRESA DE CORESPONDENȚĂ ____________________________
_________________________________________________________________________________________,

II. ÎMPUTERNICIT:
Nume/Prenume _______________________________, CNP/CIF/NIF I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I,
IDENTIFICAT(Ă) cu Actul ____, Seria ___, Nr._________, DOMICILIUL în Localitatea ____________________,
Str. ____________________, Nr. ____, Bl. ___,  Ap. ___, Jud./Sect. ___________, TELEFON _____________, 
E-MAIL __________________________, ADRESA DE CORESPONDENȚĂ ____________________________
_________________________________________________________________________________________,

III. SOLICIT: 
(se bifează operațiunea fiscală)

ELIBERARE
ADEVERINȚĂ

SCUTIRE
IMPOZIT/TAXĂ

RESTITUIRE 
/COMPENSARE SUMĂ

TRANSFER
DOSAR FISCAL

ELIBERARE COPIE
ACT JUSTIFICATIV

MODIFICARE
ROL FISCAL

IV. DETALII/SCOP:
(se detaliază operațiunea/scopul)

V. DESCRIERE BUNURI (OBIECTUL CERERII):
(tip /detalii)

TIP
(clădire /teren /auto)

DETALII 
(CLĂDIRE/TEREN: adresa poștală;  AUTO: marca, serie șasiu, capacitate cilindrică)

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 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.
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VI. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
(se bifează/completează opțiunea)

NU DA NR. ANEXE

□ 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 Semnătura

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 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.


