
Formular 02 

Nr. ………… / ……….. 

 
 

Contribuabilul/împuternicit……………………………………….., CNP……….............................., 
B.I./C.I./A.I. serie …, nr. …………….., judeţ .................., loc. ..........................., cod postal 

................, sector ...., str. ............................................, nr. ....., bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel. 

........................., fax ......................., adresa de e-mail ……………………………. 

 
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscala…....................., 
judeţ .................., loc. ..............................., cod postal ............., sector ...., str. 
......................................., nr. ....., bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel. .........................................., fax 
............................., adresa de e-mail …………………………………, înregistrat la registrul 
comerţului ........................................, la nr. ..........................., cont IBAN 
…………………………………….., deschis la............................ 
 

 

Cerere 

privind reducerea impozitului pe cladirile nerezidentiale date in folosinta printr-un 

contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfasurarea unor 

activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice 

 
Conform O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene si H.C.L. nr. ___/ 
_____  , solicit reducerea impozitului pe cladiri, cu o cota de ......... pentru imobilul situat in 

Roman, ......................................................valoare impozabila........................ aflat in proprietatea 
................................ dat in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract 

pentru desfasurarea unor activitati economice catre 
...............................................................................................................................................................
intrucat pe perioada starii de urgenta și/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului 
SARS-CoV-2 s-a intrerupt total/partial activitatea conform (act 
normativ)............................................................................................................................. , declar ca:  
-am renuntat la cel putin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta 
forma de utilizare a cladirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a 
instituit starea de urgenta si/ sau alerta;  
-cel putin 50% din suprafetele totale detinute si afectate activitatilor economice nu au fost utilizate, 
ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a cladirilor respective au fost obligati, potrivit 
legii, sa isi intrerupa total si/ sau partial activitatea economica.  
P.J/PF a procedat la verificarea daca cel putin 50% din suprafata totala detinuta si data in folosinta 

pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice a fost afectat de 
intreruperea totala si/sau partiala a activitatii acestora.  

Pentru intreruperea partiala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de urgenta 
emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. 
 
 

Data       Nume şi Prenume 
     (semnătura olografă/ digitală) 

 

 
Cererea se va depune la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea pana la 
data de 21 decembrie 2020, inclusiv.  
*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având 

obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri 

astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț. 


