Nr. înregistrare ………………./……………..

DOAMNA DIRECTOR
Subsemnatul(a)……………………………………… do miciliat(ă) în……………………………….,
strada…………………………………………. nr. …………, bloc………, scara………, etaj
……………., ap. ………..……, sector ………., cu următoarele date de identitate: cod numeric
personal ……………………...……….., serie BI/CI ……………., nr. …………………., eliberat
de Secţia de Poliţie nr. ……..… la data de ………………...……., vă rog să dispun eţi eliberarea
în copie a chitanţei care face dovada
achitării
contravalorii procesului-verbal
de
a contravenţiei nr. ………………………….. e mis la data
constatare
şi
sancţionare
de……………………………….
organ
constatator
…………………………………………………………………………... fiindu-mi necesară la
……………………………………………………………………….
Menţionez că am achitat suma de ……………………. lei, l a data de……………..
………………………………………………………...….., în centrul de încasare situat în:
Str. Piața Amzei nr.13;
Calea Griviței nr.208;
Str. Pajurei nr. 13;
Str. Biserica Amzei nr. 21-23; Str. G-ral Berthelot nr. 55;
Primăria Sector 1 – Bdul Banu Manta nr.9 / Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 9-13;
Str. Borșa nr.27 ( Piaţa Aurel Vlaicu – Cartierul Aviaţiei).
Notă: se va marca cu

centrul de încasare în care s-a efectuat plata.

Anexez următoarele documente:
-

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Pentru informaţii suplimentare pot fi contactat (ă) la telefon ………………………… .

Va informam ca datele declarate de dumneavoastra servesc exclusiv desfasurarii activitatii Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a
sectorului 1, iar utilizarea lor respecta integral prevederile Regulamentului ( UE ) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date. In conformitate cu prevederile Codului fiscal si ale Codului de procedura fiscala, D.G.I.T.L. sector 1 prelucreaza informatiile necesare
administrarii rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvaluite doar autoritatilor abilitate prin lege sa le solicite. De asemenea, va aducem la
cunostinta obligativitatea completarii tuturor datelor de pe formulare, in caz contrar nu se va da curs cererii dumneavoastra. In cazul in care
doriti verificarea exactitatii datelor personale in evidentele noastre, puteti adresa o cerere institutiei, in care sunteti rugati sa precizati motivul
verificarii. Puteti solicita , in scris, accesul, rectificarea, stergerea si restrictionarea datelor cu caracter personal a caror prelucrare nu este
conforma cu prevederile Regulamentul ( UE ) 2016/679, in masura in care prezentati si o argumentare din care sa rezulte clar motivele
intemeiate ale acestei actiuni.

