
 

 

             
 

Înregistrat� sub nr. _____________/______________20____ 
La compartimentul de specialitate al autorit��ilor administra�iei  
publice locale 
Contribuabilul figureaz� înscris la 
NR. DE ROL NOMINAL UNIC: 

Model ITL – 029 

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI 
PRIVIND IMPOZITELE �I TAXELE LOCALE 

ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Subsemnatul(a) __________________________________________________________________ 

identificat(�) prin actul de identitate _________ seria _______ nr. _________________ �i codul numeric 

personal  domiciliat(�) în ROMÂNIA/___________________, jude�ul 

_____________________, codul po�tal _________, municipiul/ora�ul/comuna _______________________, 

satul/sectorul ____________________, strada ___________________________________, nr. _________, 

bl. _________, sc. ________, et. _______, ap. _______, în calitate de 1) _____________________________, 

solicit eliberarea certificatului fiscal privind impozitele �i taxele locale, pentru: 

 imobilul 2) ____________________, situat la adresa: localitatea ____________________________, 

str. ____________________________, nr. ______, bl. ______, sc. ______, et. ______, ap. ______; 

mijlocul de transport 3) ______________________________________________________________; 

oricare din crean�ele bugetare de plat� cu care figurez în Registrul de rol nominal unic, fiindu-mi 

necesare în vederea: 

înstr�in�rii bunului 4)  ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

confirm�rii exactit��ii sau realit��ii faptului 5) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

atest�rii calit��ii de __________________________________________________________________ 

în scopul valorific�rii urm�toarelor drepturi 6) _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Prezenta cerere mi-o întemeiez pe dispozi�iile art. 2 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 33/2002 
privind reglementarea eliber�rii certificatelor �i adeverin�elor de c�tre autorit��ile publice centrale �i locale, 
aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 223/2002. 

____________200____ __________________________ 
 (semn�tur� autograf�) 

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI SLATINA 
                                                 
1) Se men�ioneaz� calitatea, respectiv de: 1. „titular” – în cazul în care solicitantul este proprietarul bunului sau un 
membru al familiei, potrivit art. 64 din Ordonan�a Guvernului nr. 36/2002; 2. „mandatar” – în cazul în care solicitantul 
are procur� autentificat� în acest sens din partea proprietarului bunului, pe care o anexeaz� la prezenta cerere. 
2) Se men�ioneaz�: cl�dire sau teren, dup� caz. 
3) Se men�ioneaz� tipul mijlocului de transport, precum �i în cazul celor care au carte de identitate a vehiculului, seria �i 
num�rul acesteia. 
4) Se men�ioneaz� elementele de identificare prev�zute la situa�iile 2) sau 3). 
5) Se men�ioneaz� faptul pentru care se solicit� confirmarea exactit��ii sau realit��ii. 
6) Se men�ioneaz� care este calitatea pentru care se solicit� atestarea, precum �i care sunt drepturile care urmeaz� s� se 
valorifice de c�tre solicitant pe baza certificatului.  


