
 

 ROMÂNIA 

Județul Alba 

Municipiul Alba Iulia 

Direcția Venituri 

Codul de înregistrare fiscală: 4562923 

Adresă: Str. Ardealului, nr. 1-3 

Tel/fax: 0258-818338 

E-mail: taxe@apulum.ro 

Model 2022 ITL 077 

 

 Se bifează în cazul declarației rectificative. 

 

 

 

Nr……………/……………. 

 

 
 

Contribuabilul/Concesionarul, ............................................................................., codul de identificare fiscală/N.I.F. ..........................................., 

judeţul ...................... localitatea ..........................., codul poştal ......................., sectorul ................., str. ............................................................... nr. ........, 

bl. ........., sc. ..., et. ..., ap. ..., tel. .............................., fax .........................................., adresă de e-mail ...................................................., înregistrat la 

registrul comerţului .......................................... la nr. ............................................, cont IBAN ....................................................................................., 

deschis la .................................................................................. 

Denumirea perimetrului/Numărul de contract ......................................., localitatea ..................................., str. ....................................................., 

nr. .............., judeţul/sectorul ................, codul poştal ........................ 

Împuternicit .............................................................................., CNP .................................................., B.I./C.I./A.I. seria ....... nr. ....................., 

judeţul .................., localitatea ...................................., codul poştal ........llll.........., sectorul ........, str. ..................................................................... nr. ....., 

bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel. ............................., fax ............................., adresă de e-mail ................................. 

 

 

DECLARAŢIE FISCALĂ 

 
 

pentru stabilirea sumelor reprezentând redevenţe obţinute prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor 

minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, care se fac venit la bugetele locale potrivit prevederilor art. 307 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 45^1 din Legea minelor nr. 85/2003, depusă pentru trimestrul ........ anul 20.... 

 

 

 

Subsemnatul, ....................................................................., în temeiul prevederilor art. 307 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 45^1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, declar 

următoarele: 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al municipiului 

Alba Iulia: 

 



  

 

 
 
 

 

Tip obligație Nr. contractului 

de concesiune  

 

Valoarea totală a 

redevenței 

 

Suprafața totală 

afectată de 

exploatare 

Durata 

concesiunii  

(luni) 

Suprafața afectată de 

exploatare/U.A.T 

Suma totală 

cuvenită 

bugetului local al 

J/ C, O, M 

 (lei) 

Termene de plată 

l/t/s/a  

Suma cuvenită 

bugetului local al 

J/ C, O, M  

la fiecare termen de 

plată  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Redevențe 

obținute prin 

concesionare, din 

activități prevăzute 

la art. 1 alin. (1) din 

anexa la H.G. nr. 

70/2022 pentru 

aprobarea Procedurii 

privind încasarea 

redevenței obținute 

prin concesionare 

din activități de 

exploatare a 

resurselor la 

suprafață ale statului 

și a apelor minerale 

naturale 

carbogazoase sau 

necarbogazoase 

1.        

2.        

3.        

...        

2. Redevențe 

obținute prin 

concesionare, din 

activități prevăzute 

la art. 1 alin. (2) din 

anela la H.G. nr. 

70/2022 

1.        

2.        

3.        

...        

Total: (10) (11) N/A N/A  (12) (13) N/A  N/A 

 

 

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către operatorul U.A.T. Municipiul Alba Iulia, în vederea soluționării prezentei 

cererii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.679/2016 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. 

 
 

Întocmit astăzi, data: ………………………. 

 Funcţia/Calitatea, numele şi prenumele: …………………………………………………………. 


