
 
 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 

Domnule Primar, 
 

 

Subsemnatul/a, ______________________________________, 
(Se completează numele şi prenumele solicitantului) 

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________, 
    (Comuna, Oraşul, Municipiul)  (Satul dacă domiciliaţi în comună) 

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________, 

posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________, 

vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit: 

eliberarea unei adeverinţe din care să reiese că nu am obligaţii legale 
faţă de bugetul local pentru bunurile mobile şi imobile pe care le 
deţine în proprietate familia mea. 
 

Menţionez că aceasta îmi este necesară la 
________________________________________________________ 

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________ 

 

 

Data,       Semnătura, 

_____________   _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

Domnului Primar al Oraşului Rovinari 



 
 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 

Domnule Primar, 
 

Subsemnatul/a, ______________________________________, 
(Se completează numele şi prenumele solicitantului) 

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________, 
    (Comuna, Oraşul, Municipiul)  (Satul dacă domiciliaţi în comună) 

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________, 

posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________, 

vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit: 

eliberarea unei adeverinţe din care să reiese că nu am obligaţii legale 
faţă de bugetul local pentru bunurile mobile şi imobile pe care le 
deţine în proprietate familia mea, compusă din: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Menţionez că aceasta îmi este necesară la Compartimentul 
Alocaţii şi Subvenţii din cadrul Serviciul Public de Asistenţă Socială 
pentru întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei de creştere a 
copilului/stimulentului de inserţie. 

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________ 

Data,       Semnătura, 

_____________   _______________ 
 

 

Domnului Primar al Oraşului Rovinari 



 
 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 

Domnule Primar, 
 

 

Subsemnatul/a, ______________________________________, 
(Se completează numele şi prenumele solicitantului) 

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________, 
    (Comuna, Oraşul, Municipiul)  (Satul dacă domiciliaţi în comună) 

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________, 

posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________, 

vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit: 

eliberarea unei adeverinţe din care să reiese că nu am obligaţii legale 
faţă de bugetul local pentru bunurile mobile şi imobile pe care le 
deţine  în proprietate familia mea. 
 

Menţionez că aceasta îmi este necesară la Compartimentul 
Alocaţii şi Subvenţii din cadrul Serviciul Public de Asistenţă Socială. 

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________ 

 

 

Data,       Semnătura, 

_____________   _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

Domnului Primar al Oraşului Rovinari 



 
 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 

Domnule Primar, 
 

 

Subsemnatul/a, ______________________________________, 
(Se completează numele şi prenumele solicitantului) 

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________, 
    (Comuna, Oraşul, Municipiul)  (Satul dacă domiciliaţi în comună) 

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________, 

posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________, 

vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit: 

eliberarea unei adeverinţe din care să reiese că nu am obligaţii legale 
faţă de bugetul local pentru bunurile mobile şi imobile pe care le 
deţine în proprietate familia mea. 
 

Menţionez că aceasta îmi este necesară la Serviciul Public de 
Asistenţă Socială pentru întocmirea dosarului de ajutor social. 

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________ 

 

 

Data,       Semnătura, 

_____________   _______________ 
 

 

 

 

 

 

Domnului Primar al Oraşului Rovinari 



 
 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 

Domnule Primar, 
 

 

Subsemnatul/a, ______________________________________, 
(Se completează numele şi prenumele solicitantului) 

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________, 
    (Comuna, Oraşul, Municipiul)  (Satul dacă domiciliaţi în comună) 

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________, 

posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________, 

vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit: 

înscrierea la numele meu a imobilului/apartamentului situat în 

Str. ___________________, Nr. ____, Bl. _____, Sc. ____, 

Et. ____, Ap. ____, Oraşul Rovinari, Judeţul Gorj. 
 

Anexez la prezenta __________________________________. 

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________ 

 

 

Data,       Semnătura, 

_____________   _______________ 
 

 

 

 

 

 

Domnului Primar al Oraşului Rovinari 



 
 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 

L.S. 

 

 

Domnule Primar, 
 

 

Subsemnatul/a, ______________________________________, 
(Se completează numele şi prenumele solicitantului) 

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________, 
    (Comuna, Oraşul, Municipiul)  (Satul dacă domiciliaţi în comună) 

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________, 

posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________, 

administrator/ă a SC/PFA/II, ________________________________, 
(Se completează numele firmei) 

COD FISCAL _______________, CUI _______________________, 

vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit: 

închirierea suprafeţei de _____ m.p., pentru perioada _____________, 
pe Bulevardul Minerilor, cu ocazia participării la Manifestarea Zilele 
Oraşului Rovinari/Festivalul Berii din intervalul ________________. 
 

Menţionez că voi comercializa _________________________. 

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________ 

 

 

Data,       Semnătura, 

_____________   _______________ 
 

 

 

 

Domnului Primar al Oraşului Rovinari 



 
 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 

Domnule Primar, 
 

 

Subsemnatul/a, ______________________________________, 
(Se completează numele şi prenumele solicitantului) 

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________, 
    (Comuna, Oraşul, Municipiul)  (Satul dacă domiciliaţi în comună) 

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________, 

posesor al B.I./C.I. seria ___, nr. _______, CNP _________________ 

vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit: 

scutirea de la impozit pe clădiri/teren pentru anul ________, conform 

Hotărâri Consiliului Local Rovinari nr. _______________. 
 

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________ 

 

 

Data,       Semnătura, 

_____________   _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Primar al Oraşului Rovinari 



 
 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 

 

DECLARAŢIE, 
 

 

Subsemnatul/a, ______________________________________, 
(Se completează numele şi prenumele solicitantului) 

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________, 
    (Comuna, Oraşul, Municipiul)  (Satul dacă domiciliaţi în comună) 

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________, 

posesor al B.I./C.I. seria ___, nr. _______, CNP _________________ 

declar sub sancţiunea prevăzută de art. 292 C.P., că nu am alte 

venituri, nu sunt administrator asociat, nu deţin acţiuni la societăţi 

comerciale, nu desfăşor activităţi independente şi nu deţin mai multe 

proprietăţi (clădiri, spaţii comerciale, sau cu destinaţie de locuinţă). 

De asemenea, mă oblig ca în cazul în care intervin modificări în 

cursul anului în ceea ce privesc condiţiile de acordare a facilităţilor 

fiscale solicitate, să anunţ biroul ITL în termen de 30 de zile pentru 

stabilirea impozitului pe clădiri/teren. 
 

 

 

Data,       Semnătura, 

_____________   _______________ 
 

 

 

 


