
         

 

 

 

 

 

 
   Subsemnatul ......................................................................, identificat prin actul de identitate ............, seria.........., nr. ................................. si codul numeric personal....................................................................., 

domiciliat în ROMANIA / ............................, judeţul ............................ ............, codul poştal ............................, municipiul/oraşul/comuna .................................................................................................................. 
satul/sectorul .............................., str. ........................................., nr......., bl. ......., sc.... ., et....., ap......., adresa de postă electronică ………………………………………, tel……………………..moștenitor 

al:................................................................................,alți moștenitori:................................ ............................................................................................................................. ..............................................., declar că: 

Împuternicit ………………………………………………….., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie… nr. …………….., CNP ………………………, judeţ .................. loc. ........................... cod poştal 

....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ...... ...................... fax ............................., adresă de e-mail …………………………........… , declar că: 

       1.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ............................... .........., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 

..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate …………., coproprietari: ……………………………………………………………………………………………………………… 

       2.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .............. ...................., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 

..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate …………., coproprietari: ……………………………………………………………………………………………………………… 

       3.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .............. ...................., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 

..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate …………., coproprietari: ……………………………………………………………………………………………………………… 

       4.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ............................ ............., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 

..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate …………., coproprietari: ……………………………………………………………………………………………………………… 

       5.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .............. ...................., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 

..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate …………., coproprietari: ……………………………………………………………………………………………………………… 
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Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........., în calitate de ................................ conform documentelor anexate ................................................. .............. 

      Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de postă electronică. 

Anexez la prezenta declarație copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 

completările ulterioare, după cum urmează: 

1………………………………………………………….. 4………………………………………………………….. 7………………………………………………………….. 

2………………………………………………………….. 5………………………………………………………….. 8………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………..  6………………………………………………………….. 9………………………………………………………….. 

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

Data ............................................     Prenumele şi numele.................................................................      Semnătura olografă.......................................... 

 

Înregistrată sub nr............. din...... / ......../ 20... 
UA.T. UNGURENI, JUD. BACĂU 

CIF.:4670240 

PRIMARIA_UNGURENI@YAHOO.COM 

Funcţionarul Public ............................. 

S.S. 

Rol Nominal Unic nr. ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Anexa nr. 3 

Model 2016 ITL – 003 

DECLARATIE FISCALĂ 

pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice 



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

 

 

 

 


