
 

 

 

 
 

 

NOTIFICARE 
 

   

Subsemnatul(a).................................................................CNP………………………….,

cu domiciliul în România, judeţul ............................................,  

municipiul/oraşul/comuna....................................., satul/sectorul ..................................,  

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

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., tel./fax ..................................,  

e-mail ……………………….1) 

 

Subscrisa............................................................, C.I.F.*) ..................................., cu sediul 

în România, judeţul ............................................,  

municipiul/oraşul/comuna......................................, satul/sectorul ..............................………...,  

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

tel./fax .................................., e-mail ...................................................................... reprezentată 

prin................................. ................................................................2) în calitate de 

mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit, 

  

 în conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 200/26.11.2020 privind 

instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 

bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului 

Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

vă notific că intenţionez să beneficiez de anularea majorărilor de întârziere datorate 

bugetului local aferente obligaţiilor principale, restante la 31 martie 2020, inclusiv. 
 

  Precizez că renunţ la efectele suspendării actelor administrative de executare până la data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor. 
 

      Data,                                                                                 Contribuabil, 
 

 

 

 

 

 
1) Se completează în cazul persoanelor fizice; 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, 

după caz); numărul de înregistrare la instanţa judecătorească, etc. 
2) Se completează în cazul persoanelor juridice. 
 

 



  

                                                                                       
 

 

CERERE DE ANULARE A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE 

 

 

Subsemnatul(a).................................................................CNP………………………, cu 

domiciliul în România, judeţul ............................................,  

municipiul/oraşul/comuna....................................., satul/sectorul ……….................................., 

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

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., tel./fax .................................., 

e-mail ……………………….1) 

 

Subscrisa............................................................, C.I.F.*) ..................................., cu sediul 

în România, judeţul ............................................,  

municipiul/oraşul/comuna......................................, satul/sectorul ..................................,  

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

tel./fax .................................., e-mail ...................................................................... reprezentată 

prin..............................................................................................… în calitate de 

mandatar/acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit,2) 

 

în conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 200/26.11.2020 privind 

instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 

bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului 

Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

solicit anularea majorărilor de întârziere datorate bugetului local aferente obligaţiilor  

principale neachitate în termen, restante la 31 martie 2020, inclusiv. 
 

 

Declar pe propria răspundere că, la data prezentei, nu am modificări ale materiei 

impozabile faţă de ultima declaraţie fiscală depusă. 
 

Anexez prezentei cereri dovada achitării sumelor prevăzute la art. 4 din Anexa nr. 1 la 

H.C.L. nr. 200/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, îmi asum răspunderea tuturor 

informaţiilor conţinute în prezenta declaraţie şi garantez că datele furnizate sunt actuale şi reale. 
 

Data ,           Semnătura, 

 
1) Se completează în cazul persoanelor fizice; 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, 

după caz); numărul de înregistrare la instanţa judecătorească, etc. 
2) Se completează în cazul persoanelor juridice. 
 

 


