
ANEXA nr.2 

Date de identificare contribuabil  Persoană fizică 

Nume prenume ……………………………………………………..................................................................... 

Domiciliu fiscal: Județ……………........… localitatea …….......................……....…cod postal …..………… 

sector.....… str.…....…………………….......…… nr.……… ap……… CNP……......…………………….     

BI/CI serie…….. nr……………… Telefon…………………………………… fax……………………. 

email………………………………  

Adresa de corespondență*: Județ……………… localitatea ……………………… cod postal…..………… 

sector…………… str.………………………. ……nr.………ap……… 

Date de identificare împuternicit/reprezentant ** 

Nume prenume ……………………………………………………..................................................................... 

Domiciliu fiscal: Județ……………........… localitatea …….......................……....…cod postal …..………… 

sector.....… str.…....…………………….......…… nr.……… ap……… CNP……......…………………….     

BI/CI serie…….. nr……………… Telefon…………………………………… fax……………………. 

email………………………………  

 

Date de identificare contribuabil Persoană juridică 

Denumire …………………………………………………….............................................................................. 

Sediu: Județ……………........… localitatea ……...............................……....…cod postal …..………… 

sector ………   str.…………………………nr.………ap…………. CUI/CIF…………………………, 

Telefon……………………………………fax…………………….email……….............…………………….. 

Cont IBAN………………....…………………..deschis la banca…………........……………………………… 

 

CERERE 

de anulare a  majorărilor de întârziere datorate bugetului local al municipiului Turda, aferente obligațiilor de 

plata restante la 31.03.2020, inclusiv 

 

Prin prezenta , în conformitate cu prevederile OUG nr.69/2020 privind modificarea și completarea 

legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale  și H.C.L. 

nr.153/30.07.2020 solicit anularea majorărilor de întârziere datorate bugetului local al municipiului Turda, 

aferente obligațiilor de plata restante la 31.03.2020, inclusiv. 

 

Menționez că la data prezentei sunt achitate toate obligațiile de plata principale si majorările de 

întârziere care nu fac obiectul facilității fiscale, inclusiv amenzile contravenționale 

Declar că sunt depuse toate declarațiile fiscale corespunzatoare bunurilor imobile și mobile aflate în 

proprietate/coproprietate sau în folosință detinute în baza unui contract de leasing financiar. 

 

 

Data…………………     Semnătura……………………………. 

 

 
În temeiul Regulamentului UE 679/2016, Primăria Municipiului Turda vă informează cu privire la 

prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Informarea completă și detalii privind temeiul, 
scopul, durata prelucrării, precum și drepturile dumneavoastră, le regăsiți pe site-ul nostru www. 
primăriaturda.ro secțiunea Structura Primăriei/Direcția de Impozite și Taxe Locale, sau la sediul instituției 
din Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj. De asemenea, pentru orice nelămurire puteți 
contacta responsabilul nostru cu protecția datelor, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00, la tel. 
0727923915 sau la email dpo@primariaturda.ro. 

 
* Se completează doar în situația în care adresa de corespondență este alta decât cea de domiciliu. 
** Se completează în situația în care solicitarea  nu se depune de către contribuabil, notificarea fiind  însoțită de împuternicire. 
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