
 

Codul de identificare fiscală: 13811802              Nr. ........../…/20…. 
 

DECLARA ŢIA  SPECIAL Ă  DE  IMPUNERE 
pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice 

deţinătoare a mai multor clădiri, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

      
  Subsemnatul(a)………………………………………, identificat prin C.I./B.I. /C.I.P./Paşaport seria ……. nr. ………....., C.I.F.*)..................................................., domiciliat în  
ROMÂNIA/............................., judeţul ..........................................., codul poştal ...................., municipiul/oraşul/comuna .......................................... satul/sectorul .............................., 
str. .................................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, tel./fax ....................................., e-mail ………………………..............................., 
declar că deţin în proprietate următoarele clădiri, înscrise în ordinea numerică determinată în funcţie de anul dobândirii : 
 

Nr. 
crt. 

Judeţul / Municipiul Bucureşti 
Localitatea / Sectorul 

Adresa 
unde este situată clădirea 

Suprafaţa 
utilă 
-m2- 

Supr.constr. 
desfăşurată -m2- 

Cotă parte din 
proprietate 
fracţie / % 

Supr.constr. 
la sol-m2- 

Anul dobândirii 

0 1 2 3 4 5 
1.  str. …………….................................................................…….., nr. 

…....., bl. ...…., sc. …..., etaj …....., ap........ 
   

 
2. 

 str. …………….................................................................…….., nr. 
…....., bl. ...…., sc. …..., etaj …....., ap........ 

   

 
3. 

 str. …………….................................................................…….., nr. 
…....., bl. ...…., sc. …..., etaj …....., ap........ 

   

 
4. 

 str. …………….................................................................…….., nr. 
…....., bl. ...…., sc. …..., etaj …....., ap........ 

   

 
5. 

 str. …………….................................................................…….., nr. 
…....., bl. ...…., sc. …..., etaj …....., ap........ 

   

 
6. 

 str. …………….................................................................…….., nr. 
…....., bl. ...…., sc. …..., etaj …....., ap........ 

   

 

* Declar că la adresa de domiciliu sunt proprietar / NU sunt proprietar conform actelor anexate 
* Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale , cele declarate fiind corecte şi complete. 
* În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este determinată de data dobândirii. 
* În cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este cea pe care o declară contribuabilul respectiv. 
* Pentru n clădiri se întocmesc n+1 exemplare, 1 exemplar rămîne contribuabilului, celelalte n exemplare se depun la compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale unde sunt situate toate clădirile, 
inclusiv cea de domiciliu. 
* Pentru determinarea suprafeţei construite desfăţurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare 1,20 . 
 
 

                                                 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc 

Denumirea exactă a angajatorului/casa de pensii ........................................................................................ Denumirea băncii/sucursalelor ......................................................................... 
Adresa angajatorului/casă de pensii ...................................................................................................................... 

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

        Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfăşurării activităţii Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, iar utilizarea lor respectă integral prevederile Legii nr.677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. În 
conformitate cu prevederile Codului fiscal şi al Codului de procedură fiscala, D.V.B.L. Sector 2 colectează şi stochează informaţiile necesare deschiderii rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvăluite doar autorităţilor abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, 
vă aducem la cunoştinţă obligativitatea completării tuturor datelor de pe formulare, în caz contrar nu se va da curs solicitării dumneavoastră. În cazul în care doriţi verificarea exactităţii datelor personale în evidenţele noastre, puteţi adresa o cerere instituţiei 
noastre, în care sunteţi rugaţi să precizaţi motivul verificării. Puteţi solicita rectificarea, actualizarea sau ştergerea datelor incomplete sau inexacte, precum şi transformarea în date anonime a celor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în 
măsura în care prezentaţi şi o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate alea acestei acţiuni. 

Anexa nr. 1 
Model 2010 ITL 104 


