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Declarație 

 
Subsemnatul , împuternicit (PJ)  …………………............….., legitimat prin B.I./C.I./A.I. 

serie… nr. …………….., CNP ………………………,loc. ........................... cod poştal ....................... 
sector ...., str. .............................................. nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... judeţul ..................nr.tel. 
............................,  

Contribuabilul (PJ) ………………………….............…………., Codul de identificare fiscală: 
……….................., cu sediul în loc. ............................. cod poştal ....................... sector .................., str. 
............................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... judeţul ....................  nr.tel. ................ . 
în calitate de proprietar al clădirii situată în Pitești, str. .................................., nr. ..., bl, ..., sc. ..., ap. ..., 
Jud. Argeș, în care se desfășoară activitatea, cod CAEN........................................................................ dată 
în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor 
activităţi economice către ................................................................................................................ 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
prorogarea unor termene și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 391./2020 privind 
aprobarea acordării unor facilități fiscale pentru anul 2020, declar pe propria răspundere, cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul penal, privind falsul în declarații, faptul că în perioada pentru care s-a 
instituit starea de urgenţă şi/sau alertă, s-a întrerupt total  / parțial  activitatea economică desfășurată în 
clădirea sus-menționată. 

De asemenea, declar că: 
- am renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă 

formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a 
instituit starea de urgenţă şi/sau alertă; 

- cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate ale activităţilor economice nu au fost 
utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, 
potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică. 

Am procedat la verificarea că cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru 
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice și am constatat că aceasta 
este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora. 

 
 

      Data................2020                                                             Nume/Prenume..................................... 
                                                                                             (Semnătura)        

 
 


