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Cerere 

 
 

Subsemnatul(a) ........................................................................., legitimat(ă) prin 
B.I./C.I./A.I. serie ......., nr. ...................., CNP ........................................., domiciliat(ă) 
în ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. .................................. nr. 
....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... judeţul ......................nr.tel. ......................................,  
prin prezenta solicit, potrivit prevederilor art. 456, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, scutirea de la 
plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirea situată în Pitești, str. 
.........................................., nr. ..., bl, ..., sc. ..., ap. ..., Jud. Argeș, în care funcționează 
cabinet de medicină de familie........................................................................................ 

 

La prezenta cerere anexez următoarele documente justificative:* 

1. Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale; 
2. Aviz anual privind exercitarea profesiei de medic; 
3. Contract de închiriere, comodat, dacă este cazul. 
 
 
 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Primăria Municipiului Pitești, cu sediul în strada Victoriei, nr. 24, cod postal 110017, mun. Pitesti, judetul Argeș 
prelucrează date cu caracter personal cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și a legislației naționale privind 
protecția și securitatea datelor personale, în scopul exercitării competențelor și a furnizării serviciilor publice de către 
autoritățile administrației publice locale. 

Datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, conform art. 6 din GDPR.  
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară derulării tuturor activităților legale, apoi vor fi arhivate 
potrivit legislației aplicabile. Transferul către terți a datelor cu caracter personal se face în conformitate cu obligațiile 
legale ale instituției. 

Drepturile dumneavoastră sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la 
restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual 
automatizat, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal. 

Informațiile detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt afișate în incinta instituției noastre, în 
spațiile unde se desfășoară activitatea cu publicul sau pot fi vizualizate pe site-ul www.primariapitesti.ro, la secțiunea 
„Informații Publice- Protecția Datelor cu Caracter Personal”.   

Pentru orice alt aspect care ţine de protecţia datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora, puteți contacta 
responsabilul pentru protecţia datelor (DPO) la telefon 0736699914, puteți transmite o cerere la adresa de e-
mail  contactdpo@primariapitesti.ro  sau puteți depune o cerere scrisă la sediul instituției. 
 

 
Data.__________2021                                                                   Semnătura:______________ 

 
 
Nota: *Conformitatea cu originalul a copiilor se efectueaza de catre contribuabil/platitor prin înscrierea mențiuni 
„conform cu originalul” si prin semnatura acestuia. 
 

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 ale Legii 190/2018 


