
Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal 
în conformitate cu prevederile art. 6, lit. c) și e) ale Regulamentului U.E. 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE. 

formular tip Model 2009 ITL 068 cf. Anexei 43 din Ordinul 75/ 767/ 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de 
colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale. 
ROMÂNIA | Judeţul Giurgiu 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
Birou Autorizații și Documentații de Urbanism 

 
CIF 4852455, cod IBAN RO57TREZ32121070250XXXXX 

Giurgiu, bd. București, nr. 49-51, primarie@primariagiurgiu.ro 
 

DECLARAŢIA 

privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire 

nr. __________ din __________2018 

 

Subsemnatul ........................................................................................................................................................................................................, 

reprezentant al beneficiarului ..............................................................................................................................................................................., 

cu domiciliul fiscal în România/ ........................................, judeţul .............................., municipiul/ oraşul/ comuna ........................................, 

satul/ sect. .............................., cod poştal ...................., str. ..........................................................................., nr. .........., bl. .........., sc. .........., 

et. .........., ap. .........., identificat prin BI/ CI/ CIP/ pașaport seria ..............., nr. ........................., CIF*) ............................................................, 

tel./ fax: ........................................, email: ........................................................................................................................; 

în calitate de beneficiar al autorizației de construire nr. .......... din .............................., emisă de primarul municipiului Giurgiu, având obligația 

de a executa integral lucrările autorizate, inclusiv instalațiile aferente acestora până la data de .............................., declar că valoarea reală a 

lucrărilor este de .............................. lei. 

 
Menționez că am luat la cunoștință și sunt de acord cu dispozițiile prevederilor art. 6 lit. c) și e) ale regulamentului U.E. 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, prin care Primăria Municipiului Giurgiu este îndreptățită să utilizeze datele mele cu caracter personal. 
 

data semnătura 
L.S. 

 
FIŞA DE CALCUL privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire 

 

nr. crt. Specificație U.M. Valori 

1. Valoarea lucrărilor declarată de solicitant la emiterea autorizaţiei de construire, înscrisă în aceasta 
a. În cazul în care valoarea din rd. 7 este determină în funcţie de valoarea înscrisă la rd. 3 

- lei -  

2. Taxa încasată la eliberarea autorizaţiei de construire determină în funcţie de valoarea înscrisă la 
rd. 3 respectiv: valoarea rd. 3 x 1% 

- lei -  

3. Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant, la terminarea acestora 
b. În cazul în care valoarea din rd. 7 negativă, taxa datorată se determină în funcţie de valoarea 
înscrisă la rd. 6, respectiv: valoarea rd. 6 x 1% 

- lei -  

4. Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii **) - mp -  

5. Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit anexei nr. 1 
c. Pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă şi anexele gospodăreşti, taxa se reduce cu 50%; 

- lei/ mp 
- 

 

6. Valoarea impozabilă a clădirii (rd. 4 x rd. 5) - lei -  

7. Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 = ± 
d. În cazul în care prin autorizaţia de construire s-a autorizat executarea de lucrări la o clădire 
existentă, iar în urma acestora, suprafaţa construită nu sa modificat, regularizarea taxei se face 
numai în funcţie de valoarea înscrisă la rd. 3 

- lei -  

8. Taxa datorată de solicitantul - contribuabil ca efect al stabilirii valorii impozabile/reale a clădirii - lei -  

9. Diferenţa de încasat de la solicitantul - contribuabil ca efect al regularizării - lei -  

 
Achitat diferența de încasat cf. chitanței/ OP nr. .................... din ........................................ 

 
 SECRETAR, 

Liliana BĂICEANU 
L.S. 

──────────────────── 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 
**) Nu se completează în cazul contribuabililor - persoane juridice 


