
Anexa nr. 1 la Procedura de esalonare/amanare la plata 

Nr. Inregistrare__________/____________ 

1.Contribuabilul PF..........................................................C.N.P............................................., 

B.I./C.I./serie......nr...................judet..........loc....................................cod postal......................., 

str.............................................nr..........bloc......scara......etaj........ap........tel...............................,

fax................................e-mail..................................................... 

2.Contribuabilul  PJ.............................................................................., C.I.F.............................,

prin reprezentant/administrator..........................................................., cu sediul in 

judetul........................,loc.........................................,sector.........,cod postal..........................., 

str................................................,nr...........,bloc....., scara......etaj.......ap........., tel......................, 

fax..................................e-mail....................................................., cont 

IBAN..................................................................., deschis la........................................................ 

CERERE 

de esalonare/amanare la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local 

In conformitate cu Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala si H.C.L. 

nr. 326 / 20.12.2016 privind  reglementarea  acordarii esalonarii si/sau amanarii la plata 

obligatiilor fiscale si a obligatiilor bugetare prevazute la art. 184 alin (5) din Legea nr. 

207/2015 , datorate bugetului local de catre persoane fizice si juridice, solicit: 

a) esalonarea la plata a creantelor fiscale in suma totala de ____________lei, compusa

din:………………………….

     ………………………….. 

     ………………………….. 

      ………………………….; 

b) o perioada a esalonarii la plata de ___________luni; 

c) amanarea la plata creantelor fiscale in suma totala de ___________lei, compusa

din……………………… 

     ……………………… 

     ……………………… 

     ……………………… pana in luna_______________; 

Solicit aceasta deoarece:......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexez prezentei urmatoarele documente: 

Nume si prenume 

(semnatura si stampila) 



Anexa nr. 2 la Procedura de esalonare/amanare la plata 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

Subsemnatul(a)..............................................................., cu domiciliul in 

loc......................................................................................................, 

C.N.P................................,avand calitatea de administrator/asociat/membru, reprezentant 

al............................................................, C.I.F............................., declar pe propria raspundere, 

avand cunostinta de prevederile art. 292 Cod Penal si avand cunostinta de prevederile legii 

penale romane privind falsul in declaratii, sub sanctiunea excluderii de la procedura de 

esalonare/amanare la plata obligatiilor fiscale si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte 

publice, declar ca: 

a) Nu am savarsit fapte inscrise in cazierul judiciar;

b) Nu a fost initiata si nu se afla in desfasurare nici o procedura legala penala impotriva

mea pentru nici o infractiune de orice natura si nu am fost condamnat(a) printr-o

hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru vreo infractiune legata de activitatea

societatii, si nici alte infractiuni de orice natura;

c) Indeplinesc toate conditiile cerute de lege si de procedura de acordare a inlesnirilor la

plata pentru esalonarea/amanarea la plata creantelor fiscale;

d) Nu am facut obiectul unei hotarari judecatoresti ramase definitive pentru gestiune

frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie

mincinoasa, dare si luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002

pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor

masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si

completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 16, litera b) din Legea nr.

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu

modificarile si completarile ulterioare;

Subsemnatul(a)............................................................., declar ca informatiile furnizate 

sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca organul fiscal are dreptul de a 

solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare 

de care dispun. 

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

Nume, prenume................................................. 

Semnatura si stampila....................................... 



Sica
Text Box
În cazul solicitanților persoane fizice:- Copie după actul de identitate valabil al solicitantului, și după actele de identitate ale membrilor familiei care domiciliază la adresă;- Declarație pe propria răspundere cu numărul de membri ai familiei care se gospodăresc împreună și precizarea celor majori;- Adeverința de venit de la locul de muncă pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a înlesnirii la plată, cu precizarea perioadei pentru care este angajat, cupon de pensie pentru soț, soție, persoane majore care locuiesc împreună;- Declarație pe propria răspundere că nu sunt angajați și nu realizează venituri pentru persoanele casnice;- Adeverințe de la Serviciul Fiscal de la adresa de domiciliu privind veniturile realizate de membrii familiei pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii;- Adeverință privind veniturile realizate din arendarea terenurilor pentru anul fiscal anterior;- Decizia de impunere anuală privind veniturile realizate pentru anul precedent și decizia de impunere pentru plăți anticipate pentru anul curent în cazul persoanelor fizice autorizate și asocierilor;- Garanția constituită conform art. 7 din prezenta procedură;- Orice documente relevante în susținerea cererii.În cazul solicitanților persoane juridice:- Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului, în termen de valabilitate;- Copia ultimei situații financiare anuale/semestriale depuse la organul fiscal competent, dovada depunerii și balanța de verificare la data respectivă;- Copia balanței de verificare din luna precedentă cererii; -Copie certificat de înregistrare fiscală;- Declarație pe propria răspundere a reprezentantului debitorului prevazută în anexa nr. 2 și copia a ctului de identitate;- Programul de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al debitorului, care va conține și argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare;- Garanția constituită conform art. 7 din prezenta procedură;- Orice documente relevante în susținerea cererii.- La aceste documente,se anexează actele solicitate pentru scutirea de majorări de întârziere la persoane juridice pe Schema de ajutor de minimis.Modelul de cerere și declarație este aprobat prin H.C.L. 326/2016

Sica
Text Box
În temeiului 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.primariaturda.ro secțiunea Stuctura 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 nelămuriri 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.
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