
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsemnatul ......................................................................, identificat prin actul de identitate ................., seria.........., nr. ................................. si codul numeric personal 
.............................................................,domiciliat în ROMANIA / ............................, judeţul ............................, codul poştal ....................., municipiul/oraşul/comuna .............................. satul/sectorul 
.................................., str. ........................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap........., în calitate de reprezentant al ……………………………………….., Codul de identificare 
fiscală.............................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. 
................................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………………, înregistrat la registrul comerţului ........................... la nr. ........................... ,  cont IBAN 
…………………………………….., deschis la ………………………………………, declar că: 
       1.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 
comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 
..........., VOL ........., POZITIA NR..................,  
       2.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 
comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 
..........., VOL ........., POZITIA NR..................,  
       3.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 
comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 
..........., VOL ........., POZITIA NR.................. 
       4.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 
comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 
..........., VOL ........., POZITIA NR.................. 
       5.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 
comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 
..........., VOL ........., POZITIA NR.................. 
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Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........., în calitate de ................................ conform documentelor anexate ............................................................... 
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 
Data ...................                          Director P.J.,                                                     Şef compartiment contabil, 
     L. S. …………………………                                               ………………………………… 
          (prenumele, numele şi semnătura)                                (prenumele, numele şi semnătura)

  

Înregistrată sub nr..... din... / .../ 20... 
La compartimentul de specialitate al autorităţilor 
administraţiei publice locale din raza administrativ-
teritoriala unde se afla situate terenurile. 
Funcţionarul Public ............................. 

S.S. 
Rol Nominal Unic nr. ................... 

Anexa nr. 11 
Model 2006 ITL – 011

DECLARA ŢIA FISCAL Ă 
pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice, 

datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare  



 
 
 

ROMÂNIA 
Comuna/Ora şul/Municipiul/sectorul 

Codul de identificare fiscală: ……………              Nr........../data elib.…/20... 
Adresă/Cont IBAN/tel/fax 

 
 
 
 

NR. DE ROL NOMINAL  UNIC............................... 
D-lui./D-nei ......................................................................, identificat(ă) prin actul de identitate ................., seria.........., nr. ................................. CNP ............................................................., 

domiciliat(ă) în ROMANIA / ............................, judeţul ............................, codul poştal ....................., municipiul/oraşul/comuna .............................. satul/sectorul .................................., str. 
........................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap........., pentru terenul/terenurile situată(e) la adresele: 

       1. comuna/oraşul/municipiul ..................................................................... satul / sectorul ...., str. ........................................., nr............, REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., 
POZITIA NR.................., situat în � intravilan / � extravilan, 
       2. comuna/oraşul/municipiul ..................................................................... satul / sectorul ...., str. ........................................., nr............, REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., 
POZITIA NR.................., situat în � intravilan / � extravilan 
       3. comuna/oraşul/municipiul ..................................................................... satul / sectorul ...., str. ........................................., nr............, REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., 
POZITIA NR.................., situat în � intravilan / � extravilan 
       4. comuna/oraşul/municipiul ..................................................................... satul / sectorul ...., str. ........................................., nr............, REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., 
POZITIA NR.................., situat în � intravilan / � extravilan 
       5. comuna/oraşul/municipiul ..................................................................... satul / sectorul ...., str. ........................................., nr............, REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., 
POZITIA NR.................., situat în � intravilan / � extravilan 
                În conformitate cu prevederile Legii nr.  571/2003  privind  Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003  privind  Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc următoarele 
obligaţii de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului ………………………………….: 

       

Terenul/terenurile Suprafaţa pentru care 
se calculează 

impozitul/taxa pe teren 

Impozit/taxă  datorat(ă) 
(lei RON) 

Termene de plată 

1    
2   
3   
4   
5   

Total impozit   
    Pentru  neachitarea impozitului până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la data plăţii. 
    Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii. 
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. 

Conducătorul organului fiscal 
......................................................... 

(prenume,  nume şi ştampilă) 

                           Întocmit azi data .........................., 
                            ........................................ 
                         (funcţia,  prenume şi  nume) 

 
 
 

DECIZIE DE IMPUNERE 
anul 20.... 

pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul persoanelor juridice, datorat în temeiul 
Legii nr.571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

Anexa nr. 12 
Model 2006 ITL – 012 

Stema unităţii 
administrativ-

-teritoriale 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 
 Prenume şi nume ……………………….,  
CNP ………………………….. 
B.I./C.I.P./C.I. serie …. nr. ……..                                       
 Semnătura contribuabil _____________ 
 Data _____/_____/_____ sau 
 Nr. şi data confirmării de primire: 

 


