
Imputernicit …………………………CNP……………………………BI/CI/CIP 
serie…….nr……………,jude�………………loc……………..cod postal………… 
str…………………..nr………..bl……..sc……et……ap……tel…………….. fax 
………..……….adresa de e-mail……………….. 
Contribuabil………………………………….Codul de identificare fiscal�………. 

………………….,jude�ul……………….loc. ……………….cod postal…….sector 
… str……………..nr……,bloc…..….scara………et……....ap……....tel………… 
fax……………, adresa de e-mail…….…………., inregistrat la registrul comer�ului 
……………..la nr……………..cont   IBAN………………………………deschis la  
…………………………………….. 

ROMÂNIA 
JUDE�UL HUNEDOARA 

PRIMARIA COMUNEI TELIUCU INFERIOR 
Compartimentul financiar contabil si resurse umane 

Cod de identificare fiscala  4727010 
Adresa : Teliucu Inferior,str.Minei, nr.2,telefon 0254738105 fax 0254738253 
Nr.rol nominal  unic___________ 
Nr……………/ data eliberarii………./……………/20….. 

Nr.�i data înregistr�rii………………../…………….. 
la organul fiscal  

DECLARA�IE  FISCALA 
pentru stabilirea taxei pentru  servicii  de reclam� �i publicitate depusa pentru anul 20….. 

DECIZIE  DE  IMPUNERE 
pentru stabilirea  taxei  pentru servicii  de reclam� �i  publicitate pentru anul 

20… 
În conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i a 
H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare �i a O.G. 92/2003  privind Codul de Procedur� fiscal�, cu modific�rile si complet�rile ulterioare se 
stabilesc urmatoarele obliga�ii de plat� fa�� de bugetul local al comunei Teliucu Inferior 

Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modific�rile �i 
completarile  ulterioare declar c� (denumire contribuabil ) ………………………………., avem în 
derulare în  

 
Nr. 
Crt. 

 
Beneficiar 

 
Contract 

nr. 
din data 

 
Data intrarii 
În vigoare 

Valoarea serviciilor 
de reclam� �i 

publicitate f�r� 
TVA 

 Taxa datorat(�) 
(lei) 

Termenele de plat� 
 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5) (7) 
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

        

 
                      Director P.J. ,                             �ef compartiment contabil, 
L.S.        …………………………              ………………………………….. 
                 (prenumele,numele si semnatura)                    (prenumele,numele si semnatura) 
 
Am primit un exemplar al deciziei de impunere 
Prenumele �i numele……………………CNP…………….B.I/C.I.P./C.I. serie…..nr……….. 
Semn�tura contribuabil……………………. 
Data ……………./…………../……….. sau 
Nr. �i data confirm�rii de primire:  
………………………………….. 

  Pentru neachitarea taxei pân� la termenele ar�tate mai sus, se vor calcula accesorii pân� la data pl��ii. 
   Prezentul titlu de crean�� devine titlu executoriu în condi�iile legii. 
   Împotriva m�surilor dispuse prin prezenta se poate face contesta�ie , care se depune în termen de 30 de zile de la comunicare, 
la organul fiscal emitent. 
 
                          Conduc�torul organului fiscal, 
                    ________________________________            Întocmit azi data__________ 
                               (prenumele,numele �i �tampila)              _______________________ 
                                                                                              (func�ia,prenumele �i numele) 
 
 

 


