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Cerere 

de acordare a reducerii impozitului pe clădiri nerezidențiale date în folosinţă pentru 
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice 

 
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 economică, 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,  

Solicit acordarea reducerii impozitului pe clădiri datorat bugetului local al Municipiului Pitești, 
pentru anul 2020, întrucât în perioada instituirii stării de urgenţă şi/sau alertă, în clădirea menționată, 
activitatea a fost întreruptă: 

o total – anexez declarația pe propria răspundere; 
o parțial – anexez declaraţia pe propria răspundere și certificatul pentru situaţii de urgenţă 

emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri; 
Anexez la prezenta, declarația/declarațiile pe propria răspundere a persoanelor fizice sau juridice 

care au drept de folosință a clădirii pentru care se solicită reducerea impozitului pe clădiri. 
 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Primăria Municipiului Pitești, cu sediul în strada Victoriei, nr. 24, cod postal 110017, mun. Pitesti, judetul Argeș prelucrează date 
cu caracter personal cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și a legislației naționale privind protecția și securitatea datelor 
personale, în scopul exercitării competențelor și a furnizării serviciilor publice de către autoritățile administrației publice locale. 

Datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, conform art. 6 din GDPR.  
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară derulării tuturor activităților legale, apoi vor fi arhivate potrivit legislației 
aplicabile.  Transferul către terți a datelor cu caracter personal se face în conformitate cu obligațiile legale ale instituției. 

Drepturile dumneavoastră sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea 
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, dreptul de a depune plângere la 
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Informațiile detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt afișate în incinta instituției noastre, în spațiile unde se 
desfășoară activitatea cu publicul sau pot fi vizualizate pe site-ul www.primariapitesti.ro, la secțiunea „Informații Publice- Protecția Datelor 
cu Caracter Personal”.   

Pentru orice alt aspect care ţine de protecţia datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora, puteți contacta responsabilul pentru 
protecţia datelor (DPO) la telefon 0736699914, puteți transmite o cerere la adresa de e-mail  contactdpo@primariapitesti.ro  sau puteți 
depune o cerere scrisă la sediul instituției.  

 
Data.__________2020                                                              Semnătura:______________ 

 
Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 

679/2016 și ale Legii 190/2018 


