
 

 

DOMNULE DIRECTOR 

 

CERERE SCUTIRE 

 

                                                    

Subsemnatul(a).......................................................¹Subscrisa......................................................................

..... C.I.F*)................................., cu domiciliul/sediul în Municipiul Bucureşti, cod poştal........., 

sector............, str. ............................................., nr. ........, bl......., sc......., et........, ap............., 

tel/fax.......................................... e-

mail............................................................................................................. 

reprezentată prin.....................................................................................................................²), în calitate 

de proprietar/coproprietar/mandatar/administrator/împuternicit cu domiciliul în Municipiul Bucureşti, 

codul poştal...........,sector.............str.............................................nr.............bl........sc........et.....ap......., 

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria......nr.......C.I.F*)......................prin prezenta solicit scutire 

de la plata...........................................................................................................................**) pentru 

imobilul situat în ........................................................................................................................................ 

..............................................................................................,conform H.C.L. Sector 4 nr. 36/29.02.2016. 

 

La prezenta cerere anexez documentele***): 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

          Data completării........................../20....... 

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

                                                                                                              (semnătura autografă) 

 

 
1) Se completează în cazul persoanelor fizice 

*) Se va completa:codul de identificare fiscală(codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau 

codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanţa judcătorească, etc. 

2) Se completează în cazul persoanelor juridice 

**) nota: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren 

1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data de 1 ianuarie a anului 

urmăor celui în care s-a depus cererea de scutire se sancţionează cu amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data 

acordării acesteia. 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data 

acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

3. Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care 

au intervenit modificările. 

***) Se vor menţiona documentele aprobate prin hotărâre de consiliu , în funcţie de scutirea solicitată, precum şi alte documente 

relevante în susţinerea cereri. 

4. Nedepunerea dosarului complet cuprinzând toate documentelor justificative acordării scutirii de impozit pe clădire/teren poate 

atrage neacordarea scutirii                 
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