
  

 

 

Anexa nr. 12 

 

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

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

CERERE 
PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE 

PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL 

 
D-le PRIMAR, 

 

 

 DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE 
 Subscrisa ...................................................................................., Cod unic de identificare ..................., judeţ .................. com. 

...........................sat............................. 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 

................ com.  ............................sat.................................. 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/notar/executor/ 

lichidator  domiciliat în: judeţ ................., com. ..............................sat......................... cod poştal ..................... sector ... strada 

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

……………………………………. 

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

 

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

 

 

 

 

Domnului Primar al Comunei Ungureni Judetul Bacau 

 

 

 

 

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

 

 

 

Model 2016 ITL 012 



  

 

 

 

 

 

 

 

  NOTA DE INFORMARE  
 

           Primăria comunei Ungureni, județul Bacău, prin intermediul serviciului TAXE și IMPOZITE , prelucrează datele 

dumneavoastră cu caracter personal furnizate pe prima pagină a prezentei pentru a vă răspunde cererii pentru exercitarea 

drepturilor persoanelor vizate, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 679/2016 -GDPR.  

Nu sunteți obligat să furnizați datele, însă refuzul dvs. determină imposibilitatea soluționării cererii. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: instituții 

publice, judecătoria,birouri notariale . Datele sunt păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au 

fost colectate, cu respectarea legislației în vigoare. 

Conform Regulametului (UE) 679/2016  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificarea și ștergerea datelor, la 

restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supus unui proces individual 

automatizat. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul 

primăriei:comuna Ungureni,județul Bacău. 

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa ANSPDCP și justiţiei.  

Datele dumneavoastră nu sunt transferate în străinătate. 

 

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt: SC CISIF BUSINESS PARTNER SRL, CUI: 39473594, 

e-mail: office@responsabil-dpo.ro. 

 

 

Subsemnatul................................................................., prin prezenta declar că am fost informat că datele cu caracter personal 

sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. 

Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de U.A.T. Ungureni 

cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 

 

 

 

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

Semnătura.................... 

 
                                                                                                                                                                                                                                                           

 


