JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Piteşti, b-dul. Republicii, Nr. 81 Bl. G1, Cod poştal : 110013
Telefon: 0248707422
E-mail: scipf@primariapitesti.ro
https://www.primariapitesti.ro
https://impozitesitaxe.primariapitesti.ro

Cerere
privind comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare
și a altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe Locale prin mijloace
electronice de transmitere la distanță
Subsemnatul
Contribuabilul
PF/
împuternicit
(PJ)
………………………………………………….., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie… nr. ……………..,
CNP ………………………,loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str.
.............................................. nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... judeţ ..................nr.tel. ............................,
Contribuabilul (PJ) ……………………………………., Codul de identificare fiscală
……….................., cu sediul în loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str.
............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... judeţ .................. nr.tel. .............................
înregistrat la registrul comerţului ...................... la nr. ............................., cont IBAN ………………….,
deschis la ............................................................, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile HCL
nr. 356/2018 privind unele măsuri de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și
altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe Locale, solicit comunicarea actelor administrative exclusiv
prin*):
o Pe platforma de contact disponibilă la adresa www.primariapitesti.ro secţiunea Impozite şi Taxe
Locale prin utilizarea credențialelor de tip: nume/parolă.
o Email la adresa ______________________
- Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere sunt prelucrate numai în vederea procesării și soluționării
solicitării dumneavoastră. Primăria Municipiului Pitești procesează și arhivează datele în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și ale
Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016.
- Datele cu caracter personal furnizate vor fi înregistrate în sistemul electronic de plăți. Scopul colectării datelor este
înregistrarea utilizatorului în sistem și prelucrarea automată a cererilor precum și pentru înregistrarea corectă a plăților.
- Refuzul de a completa datele solicitate determină imposibilitatea utilizării sistemului.

Data,

Semnătura,

*) se poate opta pentru o singură variantă de comunicare

Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit
prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr 190/2018

