
 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
DIRECŢIA FINANȚE PUBLICE LOCALE 
 
CERERE SCUTIRE/REDUCERE IMPOZIT CONFORM  H.C.L.M. BUZĂU 
 
 Nr. __________/__________ 

 
 

Domnule Director, 
 

 
             Subsemnatul (a) ___________________________________, domiciliat (ă) în Buzău, 

str.___________________________________________________, posesor al B.I./C.I. seria 

_______, nr.__________, CNP __________________________, telefon __________, solicit 

scutirea impozitului / taxei pe clădire și teren curți construcții la imobilul de domiciliu, conform 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare și H.C.L.M 

Buzău. 

                                                                                          
       Declar că imobilul este / nu este folosit în scop economic sau de agrement. 
 
       Anexez copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitate cu originalul:  
 
 act de identitate soț / soție;  

 act de  proprietate / coproprietate al imobilului; 

 dovada veniturilor din anul anterior  pentru fiecare dintre membrii familiei ( adeverintă de 

salariu, cupon de pensii, carnet de somaj, pensie de asistență  socială, alocație de stat 

pentru copii); 

 
 
Data _________________                                                                   Semnătura,  
 
NOTĂ DE INFORMARE 
 
• Scutirea se acordă pentru imobilul de domiciliu  de tip rezidențial și terenul curțí construcțíi aferent acestuia.  

• Scutirea de la plata impozitului / taxei se acordă pe baza cererii la care se anexează copii ale documentelor  justificative, certificate 
de conformitate cu originalul (art.64 alin 5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală), care atestă situația 
respectivă valabilă la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior 

• Scutirea / reducerea nu se accordă persoanelor care la data înregistrării cererii figurează cu debite restante la bugetul local. 

• Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului  UE nr. 679 din 27 aprilie 
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date. Daca doriți sa aflați mai multe informații despre modul cum prelucram aceste date va rugăm sa accesați următoarea 
adresa: https://primariabuzau.ro/informatii-de-interes-public/protectia-datelor-gdpr/sau sa ne solicitați o copie a informării, fie prin 
email, fie la Ghișeul Unic al instituției. 

 

https://primariabuzau.ro/informatii-de-interes-public/protectia-datelor-gdpr/sau


 


