ROMÂNIA
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale –
Sector 1
Cod fiscal: 12293095
Piata Amzei, nr.13, sector 1, Bucureşti
Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012
Tel. 021/311.91.08; fax: 021/312.72.40

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE
ALE
ORGANIZATORULUI
DE
……………………………………………………………
SPECTACOLE Nr. ………………….
Str. ………………………………,

Localitatea………………………………………………
... Judeţul……………………….. tel./fax
CODUL
UNIC DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/
…………………..
CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE

Nr. ………. Din ………/ ………………20………
Nr. ……… Din ………./ …………..20…………

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi…………………../………………………./ 20…………., La………………………………….
Subsemnatul……………………………………………….………………………... din cadrul compartimentului de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a …………………………………………………………………...
îndeplinind funcţia ……… ………………………………, în prezenţa……………………………….……………………...
(Reprezentantul organizatorului de spectacole)

şi a ………………………..……………………….……, am procedat la distrugerea abonamentelor / biletelor de intrare la
(gestionarul abonamentelor / biletelor)

spectacole rămase nevândute şi care nu mai pot fi utilizate, după cum urmează:

A) Abonamente
Seria…………
de la nr. …….
la nr. ……….

Num
ăr
tot
al

TOTAL

Tar
if
- lei /
buc.-

Valoarea
totală
- lei / buc.
-

OBSERVAŢII

X

X

B) Bilete de intrare
Seria………..
De la nr.
…... La nr.
……...

Număr total

TOTAL

Tar
if
- lei / buc.
-

Valoarea
totală
- lei / buc.
-

OBSERVAŢII

X

X

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în două exemplare, identic egale din punct de vedere juridic, câte unul la fiec are
parte, spre a servi la descărcarea din evidenţe.
FUNCŢIONAR PUB LIC,
L.S. ………………………………
(Prenumele şi numele / funcţia)

REPREZENTANTUL ORGANIZATORULUI
DE SPECTACOLE,
L. S. ………………………………
(Prenumele şi numele / funcţia)

…………………………………...
(Prenumele şi numele gestionarului)

**) Se menţionează : comunei ………… oraşului ………..… municipiului ……… …….. Pentru municipiul Bucureşti
se menţionează: sectorului ………………
Vă informăm că datele declarate de dumneavoastră servesc exclusiv desfășurării activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, iar utilizarea lor respectă integral prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date. În conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală, D.G.I.T.L. Sector 1 prelucrează informațiile necesare administrării rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvăluite
doar autorităților abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, vă aducem la cunoștință obligativitatea completării tuturor datelor de pe formulare, în caz contrar nu se va da curs cererii dumneavoastră. În
cazul în care doriți verificarea exactității datelor personale în evidențele noastre, puteți adresa o cerere instituției, în care sunteți rugați să precizați motivul verificării. Puteti solicita, în scris, accesul, rectificarea,
ștergerea și restricționarea datelor cu caracter personal a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, în măsura în care prezentați și o argumentare din care să rezulte clar
motivele întemeiate ale acestei acțiuni.

