
Anexa nr. 10 
 

 

Nr. de înregistrare .............................../......................... 

 

 
CERERE 

PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE 

FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI 

LOCAL 

 
 

D-le./D-nă 

DIRECTOR, 
 

 Subsemnatul(a)..................................................................................................................................................... domiciliat(ă) în 

......................................................., strada ..........................................................., nr. ........................, bl. .........., sc. ..........., 

et. ..........., ap. ........, în calitate de proprietar/coproprietar/mandatat/executor1)/moștenitor2)    în baza act ........................... 

legitimat (ă) prin B.I./C.I./A.I./Pașaport  Seria ....... nr. ....................., C.N.P. ....................................., adresa de e-mail 

………………………….. solicit eliberarea unui certificat3) privind situația obligațiilor de plată la bugetul local, pentru rolul 

nominal unic nr.4) ………………….. 

fiindu-mi necesar pentru: 

a) Înstrăinare bunuri: 

pentru bunurile imobile situate la adresele: …………………………………………………………..………….......... 

………………............................................................................................................................................................................ 

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

pentru mijloacele de transport înregistrate la adresa: …............................................................……………………… 

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

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

b) Alte destinații.............................. in legătura cu bunurile: 

pentru bunurile imobile situate la adresele: …………………………………………….......………..………….......... 

……………….......................................................................................................................................................................... 

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

pentru mijloacele de transport înregistrate la adresa: …............................................................……………………… 

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

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

c) Alte destinații: 

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

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

.............................................................................................................................................................................................. 
No tă : În cazul unor bunuri aflate în coproprietate, coproprietarul poate solicita distinct situația fiscală doar pentru cota de 

proprietate sau pentru întreg bunul cu evidențierea tuturor coproprietarilor, respectiv a tuturor obligațiilor de plată aferente bunului 

respectiv. 

Solicit ca în certificatul de atestare fiscală să fie trecute doar informațiile de natură fiscală care privesc doar cota 

parte aflată în proprietatea mea. 

Solicit ca în certificatul de atestare fiscală să fie trecute toate informațiile de natură fiscală care privesc bunurile aflate 

în coproprietate. 

 

Semnătura ............................................. 

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

 

 
 

1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătorești/bancari. 

2) Moștenitorii trebuie să facă dovada decesului titularului cu copia actului de deces. 
3) Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organul fiscal. 
4) Dacă se cunoaște. 
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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA - în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în 

Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj, având Cod Unic de Înregistrare 4378930, prin Direcția de 

Impozite și Taxe Locale p r e l u c r e a z ă  d a t e l e  d u m n e a v o a s t r ă  c u  c a r a c t e r  

p e r s o n a l  î n  s c o p u l  e l i b e r ă r i i  c e r t i f i c a t u l u i  d e  atestare fiscală pentru persoane 

fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local f i s c a l ,  s o l i c i t a t  î n  

v e d e r e a  a c o r d ă r i i  f a c i l i t ă ț i l o r  p r i v i n d  t r a n s p o r t u l  p u b l i c  l o c a l  

( r e d u c e r i ,  î n l e s n i r i ) .   

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către Instituție și împuterniciții acesteia în temeiul 

art. 6 alin. 1 lit. c și e, din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 

a acestor date respectiv în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Operatorului precum și în vederea 

îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care 

este învestit operatorul.   

În vederea îndeplinirii scopului mai sus identificat este necesar să prelucrăm următoarele tipuri de date cu 

caracter personal: nume și prenume, domiciliu, CNP, seria și numărul cărții de identitate, sold (datorii la bugetul 

local), semnătura.  

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către Instituție și Împuterniciții acesteia și sunt transmise 

numai în vederea executării obligațiilor legale ale unității administrativ teritoriale către autoritățile publice 

abilitate sau în baza protocoalelor încheiate cu acestea, după cum urmează: A.N.A.F., executori judecătorești, 

Consiliul Județean, Poliția Locală Turda, precum și la solicitarea organelor judiciare/instanțelor judecătorești, 

dacă este cazul.  

Totodată vă informăm că la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, transmitem Societății TRANSPORT 

URBAN PUBLIC S.A. Turda, următoarele date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume și 

prenume, domiciliu, CNP și soldul la zi (doar dacă există datorii). Datele transmise au ca scop reducerea 

birocrației și scutirea contribuabililor de la solicitarea lunară a certificatelor fiscale. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale, până 

la expirarea termenelor legale de arhivare, după care vor și șterse/distruse din baza noastră de date. Conform legii, 

anumite date vor păstrate în arhivă permanent. 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și 

a prevederilor legislației interne privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea 

prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum și dreptul la ștergerea 

datelor, în condițiile prevăzute de Regulament. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă 

operatorului de date, prin: registratură, la sediul Instituției, poștă la adresa din municipiul Turda, str. P-ța 1 

Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj; sau email la: contact@primariaturda.ro; 

De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru 

prelucrarea datelor prin email la  dpo@primariaturda.ro sau telefonic la numărul de telefon 0727 923 915, 

în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun 

drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal. 

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor 

dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului 

neautorizat asupra lor. 

 

 

Am luat la cunoștință: Numele și prenumele 

…………………………. 

Semnătura.……………. Data……… 

mailto:contact@primariaturda.ro
mailto:dpo@caaries.ro

