
~Solicitare scoatere din evidență IMOBIL~ 

Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfăşurării activităţii Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, iar utilizarea lor respectă integral 
prevederile Legii nr.677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.În conformitate cu prevederile Codului fiscal şi al Codului de procedură fiscala, D.G.I.T.L. Sector 1 colectează şi stochează 
informaţiile necesare deschiderii rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvăluite doar autorităţilor abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă obligativitatea completării tuturor 
datelor de pe formulare, în caz contrar nu se va da curs solicitării dumneavoastră. În cazul în care doriţi verificarea exactităţii datelor personale în evidenţele noastre, puteţi adresa o cerere instituţiei 
noastre, în care sunteţi rugaţi să precizaţi motivul verificării. Puteţi solicita rectificarea, actualizarea sau ştergerea datelor incomplete sau inexacte, precum şi transformarea în date anonime a celor a 
căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în măsura în care prezentaţi şi o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate ale aacestei acţiuni. 

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012 

    
Denumire contribuabil ……………………………………..  
C.U.I./C.I.F. …………………………………..…………. 

 

Doamnă/Domnule Director, 

Subscrisa ..……………….……………………………………….……………………………………………, 
C.U.I.…………….. având sediul social actual, în localitatea ……………………….…. județul 

……………..…… / sectorul ...., str. …………………………………….., nr. …...., bl. …..…, sc. ………, 
et. ……., apt. ………, tel. ………………….…...……, adresa de e-mail ……………………………………, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. …………..……………, reprezentată prin 
.……….……………………………………………………………………….……..……………………...., în calitate 
de ………………...…...……….., cu domiciliul în localitatea …………………………….….…………, 
județul….…....………, sectorul ….., str……………………………………………, nr. …, bl. ……, sc. 
……, et. ..…, ap. ..…, posesor al B.I./C.I./pașaport seria ….…, nr. …....……, eliberat/ă de 

………………………………… solicit scoaterea din evidenta fiscală a imobilelor 
menționate mai jos, înstrainate și/sau desființate, conform următoarelor documente 
anexate prezentei și semnate pentru conformitate cu originalele: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………….. . 

 

Nr. 
Crt. 

Adresa poștală 
imobil 

 înstrăinat 

Nr./Dată 
document 

transfer 
proprietate 

Data de 
referință, 
transfer 

proprietate 

Date de identificare cumpărător 
(nume prenume/CNP 

și/sau 

denumire/CUI) 

Matricolă 
imobil 

Observații: 
 

(după caz) 

       

       

       
 

Data…………………..                                                              Semnatura ….…………… 
 

Pentru informaţii suplimentare, putem fi contactatați la telefon: ....……………… 
Persoana de contact: ............................................................................................  
 


