
Î M P U T E R N I C I R E  
Subsemnatul 

Numele :___________________________Prenumele______________________________________________ 

Născut(ă):anul___________luna__________ziua____în localitatea___________________________________ 

Jud.________________ Ţara_______________  CNP   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Cetăţenie____________________  Domiciliat(ă):în localitatea_______________________________________ 

Str._______________________nr.______bl._____sc.____et._____ap.____  jud._________________________ 

Identificat cu actul de identitate______seria_____nr.__________eliberat de ___________________________ 

Împuternicește prin prezenta pe: 

Numele :___________________________Prenumele______________________________________________ 

Născut(ă):anul___________luna__________ziua_____în localitatea__________________________________ 

Jud.________________ Ţara_______________  CNP   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Cetăţenie____________________  Domiciliat(ă):în localitatea_______________________________________ 

Str._______________________nr.______bl._____sc.____et._____ap.____  jud._________________________ 

Identificat cu actul de identitate______seria_____nr.__________eliberat de ___________________________ 

ca în numele meu şi pentru mine, să mă reprezinte în fața Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul 
municipiului  Turda, să depună, să primească și să semneze, potrivit actelor anexate, în conformitate cu 
prevederile art. 18  din Codul de procedură  fiscală, pentru bunurile proprietatea mea: 
 □ declarație/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren; 
 □ declarație/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire; 
 □ declarație/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport; 
 □ declarația pentru scoaterea din evidența fiscală a bunurilor impozabile; 
 □ declarație/decizie de impunere pentru taxă specială de salubritate; 
 □ declarație/decizie de impunere pentru taxă afișaj în scop de reclama si publicitate; 
 □ să depună cerere și toate documentele necesare în vederea obținerii unui certificat de atestare fiscală și să 
ridice certificatul de atestare fiscală, în conformitate cu prevederile art. 18  din Codul de procedură fiscală, 
persoane fizice  pentru_____________________________________________; 
□ să depună cerere și toate documentele necesare în vederea obținerii facilităților fiscale, să  răspundă 
solicitărilor DITL  pentru soluționarea cererii și să primească răspunsurile și documentele eliberate de DITL. 
□ alte cereri/declarații de competența Direcției Impozite și Taxe Locale  din cadrul Municipiului Turda, respectiv: 
__________________________________________________________________________________________  

Cele  de mai sus le susținem, cunoscând prevederile  Codului  Penal privind sancționarea infracțiunii de 
fals în înscrisuri și declarații.  
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, semnătura sa 
fiindu-mi pe deplin opozabilă. 

Suntem informați că aceste date vor fi tratate confidențial și vor fi prelucrate de către Municipiul Turda, 
în scopul soluționării cererii, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 679/2016.  
Informarea completă privind prelucrarea datelor cu caracter personal va fi adusă la cunoștința Împuternicitului 
odată cu depunerea cererii, fiind opozabilă în egală măsură Mandantului.  
Redactată, astăzi____________________________. 

    Mandant, Nume, prenume,  semnătură                          Mandatar, Nume, prenume,  semnătură                                                               

              __________________________________________                                   __________________________________________                                                



      
                                                                                             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 Directia Impozite si Taxe Locale, prelucrează 
datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, în următoarele scopuri, după caz:  

- administrarea impozitelor și taxelor locale (stabilirea, corectarea, controlul impozitelor și taxelor locale); 
- acordarea de înlesniri la plată (scutiri, eșalonari, amânari); 
- vizarea cererilor pentru subvenții din agricultură; 
- eliberarea de adeverinţe /certificate fiscale/decizii de impunere/declarații specifice; 
- stabilirea şi incasarea taxelor locale; 
- urmărirea bunurilor/veniturilor––; 
- îndeplinirea altor activităţi date prin lege în comptenţa unitaţii administrativ teritoriale. 

        Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către Instituție și împuterniciții acesteia în temeiul art. 6 alin. 1 lit 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 unei sarcini care servește 
unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.   

Sunteți obligat să furnizaţi datele personale solicitate cu ocazia depunerii solicitării dumneavoastră,  fiind necesare îndeplinirii 
scopurilor menţionate anterior. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării documentelor sau a informațiilor solicitate 
și a întocmirii răspunsului de către reprezentanții primăriei municipiului Turda.  

Vă informăm că, în funcție de solicitarea dumneavoastră, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, 
domiciliu, CNP, seria și numărul CI, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, seria și numărul C.I., date privind proprietatea,  telefon/fax, 
e-mail, date despre membri familiei, semnătura, alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor DITL, strict în conformitate cu 
prevederile legale. 

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către Instituție și Împuterniciții acesteia (de ex. furnizori de servicii IT) și sunt 
transmise, în funcție de solicitarea depusă, numai în vederea executării obligațiilor legale ale acestora către autoritățile publice abilitate, 
după cum urmează: Direcția de Impozite și Taxe Locale si orice alte servicii din cadrul Primăriei Municipiului Turda, Oficiul Registrului 
Comerțului, Direcția Agricolă Cluj, Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Vest – Inspectoratul Județean în Construcții Cluj, 
Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, Notari publici, Biroul de Asistență Socială a Municipiului Turda, Oficiul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară, Instituții de învățământ,Institutia Prefectului precum și la solicitarea organelor judiciare, dacă este cazul.Datele 
cu caracter personal sunt prelucrate de la data înregistrării cererii, pe durata verificărilor necesare soluționării acesteia și ulterior până 
la expirarea termenelor legale de arhivare, după care vor fi șterse/distruse din baza noastră de date. Conform prevederilor legale, anumite 
date vor fi păstrate 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 protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi 
de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, 
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 puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 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  
- 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, împuternicit: 
 

Numele și prenumele ………………………….                                                                                                                                       

 

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