formular tip Model 2009 ITL 065 cf. Anexei 40 din Ordinul 75/ 767/ 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de
colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale.
Către, PRIMARUL MUNICIPIULUI GIURGIU
CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI
pentru lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice
de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu
Subscrisa .............................................................................................................................................................................................................,
cu domiciliul fiscal în România/ ........................................, judeţul .............................., municipiul/ oraşul/ comuna ........................................,
satul/ sect. .............................., cod poştal ...................., str. ..........................................................................., nr. .........., bl. .........., sc. ..........,
et. .........., ap. .........., identificat prin BI/ CI/ CIP/ pașaport seria ..............., nr. ........................., CIF*) ............................................................,
tel./ fax: ........................................, email: ........................................................................................................................;
reprezentată prin .............................................................................................., în calitate de acţionar unic/ asociat/ administrator/ împuternicit
cu domiciliul fiscal în România/ ........................................, judeţul .............................., municipiul/ oraşul/ comuna ........................................,
satul/ sect. .............................., cod poştal ...................., str. ..........................................................................., nr. .........., bl. .........., sc. ..........,
et. .........., ap. .........., identificat prin BI/ CI/ CIP/ pașaport seria ..............., nr. ........................., CIF*) ............................................................,
tel./ fax: ........................................, email: ........................................................................................................................;
doresc să efectuez lucrări de racorduri/ branşament la1):
[ ] rețele publice de apă;
[ ] rețele publice de canalizare;
[ ] rețele publice de gaze;
[ ] reţelele publice de transport a energiei termice;
[ ] reţelele publice de transport a energiei electrice;
[ ] reţelele de telefonie;
[ ] reţelele de televiziune prin cablu;
Lucrările de racorduri/ branşament se execută la următoarea adresă:

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituită în temeiul Titlului IX din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă
de ........................................lei, a fost achitată cu ordinul de plată/mandatul poştal/chitanţa nr. ............................../ ........................................
Menționez că am luat la cunoștință și sunt de acord cu dispozițiile prevederilor art. 6 lit. c) și e) ale regulamentului U.E. 69/ 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/ 46/ CE, prin care Primăria Municipiului Giurgiu este îndreptățită să utilizeze datele mele cu caracter personal.
data

semnătura
L.S.

────────────────────
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
1) Se bifează tipul de reţea pentru care se solicită autorizarea.
Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal
în conformitate cu prevederile art. 6, lit. c) și e) ale Regulamentului U.E. 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE.

