
    DECLARAŢIE  FISCALĂ           Model 2006 ITL – 003 

pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul PERSOANELOR FIZICE, datorat întemeiul 
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

ORASUL MAGURELE,JUDETUL ILFOV 

  

 

 Subsemnatul......................................................................, identificat prin actul de identitate...... ..........., seria.........., nr. ................................. şi codul numeric personal ............................................................., 

domiciliat în ROMÂNIA/............................, judeţul............................, codul poştal....................., municipiul/oraşul/comuna.............................. satul/sectorul.................................., str. ........................................., nr. 

..........., bl. ..........., sc. ........, et........, ap. ........, 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 ........., POZIŢIA 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. ........, POZIŢIA 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. ........, POZIŢIA 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........., POZIŢIA 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. ........, POZIŢIA NR.................. 
 

Nr. 

Crt. 

Parcela/ adresa unde 

este situat terenul 

In
tr

av
il

an
(I

) 
E

x
tr

av
il

an
(E

) Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în m2 

Terenuri cu 

construcţii 

Arabil Păşune Fâneaţă 

Vie Livadă Păşune Terenuri cu ape 
Drumuri şi căi 

ferate 

Terenuri 
neproduct. 

Rang 
localit 

ZONA 

Liber Ocup 
Intrată pe 

rod 
Neintrată pe 

rod 
Intrată pe 

rod 
Intrată pe 

rod 

Până în 20 de 
ani/cu rol de 

protecţie 

Peste 
20 de 

ani 

Cu ame-
najare 

piscicolă 

Fără ame-
najare 

piscicolă 

Liber Ocup 

1                                     1   

2                                     1   

3                                     1   

4                                     1   

5                                     1   

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire în cotă de........., în calitate de................................ conform documentelor anexate............................................................... 

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 
 

 
Data............................................           Numele şi prenumele................................     Semnătura olografă.......................................... 

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. ................... 

 

 



 

INFORMARE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL  

Primăria orașului Măgurele, cu sediul în Str. Călugareni, Nr. 2 – 4 , Măgurele,Ilfov, având calitatea de Operator Date Personale, prelucrează date personale 

furnizate de dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, prin intermediul cererilor, sesizarilor, petițiilor și altor solicitari, în vederea îndeplinirii obligațiilor 

legale ce îi revin conform art.6 , al.1, lit c) din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția personaleor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/96/CE. 

Datele cu caracter personal furnizate :nume, prenume, email, telefon, adresa, și altele, sunt colectate pentru a vă putea raspunde la solicitările dumneavoastra și vor 

fi prelucrate pe o perioadă necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate și implicit cu respectarea termenelor de arhivare prevăzute de dispozițiile 

legale în materie. 

 Primaria Orașului Măgurele nu va transmite datele personale unei terțe părți, cu excepția situației în care este obligată din punct de vedere legal să facă acest 

lucru. In acest sens, se vor administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile stabilite, datele personale, în funcție de specificul solicitării. Primaria 

orașului Măgurele  va administra, arhiva, transmite  datele personale conform Regulamentul UE 2016/679. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGATURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR PEROSNALE sunt: dreptul de acces la datele personale, 

dretul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție,dreptul de a 

depune plângere la autoritatea competentă privind protecția datelor (www.dataprotection.ro ). Amănunte despre aceste drepturi gasiți pe 

www.primariamagurele.ro sau afișate în locuri publice în incinta Primăriei orașului Măgurele. 

 

DATA                                                                                                              NUME, PRENUME, SEMNATURA 

 

 

Prin luarea la cunostință a prezentei informări, sub semnatură, instituția consideră ca fiind îndeplinită obligația de informare asupra prelucrării datelor 

cu caracter personal în vederea soluționării obținerii de către solicitant a cererii de mai sus. 

 

 

 

http://www.dataprotection.ro/
http://www.primariamagurele.ro/

