
 

 

Domnule Primar, 

 

 

Subsemnatul(a).......................................................,domiciliat(ă) în............................, 

str.............................................., nr......., bl......., sc....., ap......, jud..................... identificat 

prin BI/CI seria.........., nr..............., CNP............................., nr. telefon................................., 

prin prezenta solicit scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport specializate 

pentru transportul stupilor în pastoral, pentru mijloacele de transport 

marca/tipul......................................... cu serie motor ....................................., serie 

șasiu.................................................., folosite exclusiv pentru transportul stupilor în 

pastoral, conform art. 469 alin.(1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. 

La prezenta cerere anexez următoarele documente justificative:* 

- act de identitate proprietar(i); 

- cartea de identitate a vehiculului. 

 

 
- Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile 

la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situația respectivă, cu excepția contribuabililor care sunt deja 

cuprinși în baza de date a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 

anului fiscal următor celui în care contribuabilii prezintă organelor fiscale ale administrației publice locale documentele 

prin care atestă situațiile prevăzute de lege. 

- Dacă în cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor în care se acordă scutirea de 

la plata impozitului pe mijloacele de transport, persoanele în cauză trebuie să depună noi declarații fiscale în termen de 

30 de zile de la apariția schimbărilor. 

- 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) 649/2016 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) 649/2016. 

- 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, 

 

 
 

Notă: *Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea menţiunii 

„conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia. 

 

 

 

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 

 

 

 

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. 


