
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
DIRECȚIA FINANȚE PUBLICE LOCALE 
 
CERERE SCUTIRE MONUMENTE ISTORICE  
 
Nr. ____________/____________ 
 
 

Domnule Director, 
 
 

     Subsemnatul (a)_____________________________________, domiciliat (ă) în 
__________________________________________, posesor al B.I./ C.I. seria______, 
nr.____________, CNP _________________, telefon ______________ solicit scutirea de 
impozit / taxă pe clădire și teren construit la imobilul situat în 
_____________________________________,cu regim de monument istoric / muzeu / casă 
memorială, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu completările si modificările 
ulterioare si  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău.  
 
      Declar că acest imobil este / nu este folosit în scop economic sau de agrement. 

      Anexez copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitate cu originalul:     

 

 buletin/ carte de identitate;  

 actul de proprietate / coproprietate al imobilului; 

 autorizație de construire  / procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (din care 

să rezulte că s-au realizat lucrări de consolidare / renovare / reabilitare); 

 avizul conform al Ministerului Culturii sau al Direcției Judetene de Cultură; 

 contract de închiriere/comodat pentru suprafața de ______m.p. 

 
 
Data _____________                                                                       Semnătura,  
 
 
NOTĂ DE INFORMARE 
 
• Scutirea se acordă pentru clădirea de tip rezidențial și terenul curți constructii ocupat de aceasta, pe baza documentelor 

doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.   

• 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 

• Dacă în cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor în care se acordă scutirile de impozite / taxe, 
persoanele în cauză trebuie să depună noi declarații fiscale în termen de 30 de zile de la apariția schimbărilor. 

• 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


 


