
 
 
 

Către, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU 

 
 
        Subsemnatul(a) ............................................................. domiciliat(ă) în Zalău,  
str. .......................................................nr. ........, bl. ................, sc. ..........., 
ap..........., jud. Sălaj, CNP ........................................., legitimat cu B.I./C.I. seria 
.........., nr........................, vă rog să-mi acordaţi scutirea de la plata: 
 

   □ impozitului pe clădiri pentru cota de proprietate ..........%; 
 

□ impozitului pe teren pentru cota de proprietate ............%; 
 

□ impozitului pe mijlocul de transport marca 
.............................................................. cu numărul de identificare 
........................................................pentru cota de proprietate ......%; 

□ taxei speciale  de salubrizare pentru activitatea de deratizare şi 
dezinsecţie, 

 
în conformitate cu prevederile art. 456, art.464, art.469 din Legea 227/2015, 
privind Codul fiscal şi H.C.L. nr. 376/2017, întrucât, sunt:  

□ persoană cu handicap grav sau accentuat 

□ persoană încadrată în gradul I de invaliditate 

□ reprezentant legal al minorului cu handicap grav sau 
accentuat/încadrat în gradul I de invaliditate 
.............................................................................,  

conform Certificat de încadrare în grad de handicap / Decizie medicală de 
invaliditate nr..................din............................cu/fără termen de revizuire  de la 
data............................până la data......................... 
 
Nr. telefon ................................. 
 

Anexez în susţinerea cererii următoarele acte :  
- certificatul de încadrare în grad de handicap/decizie medicală de 

invaliditate – copie xerox; 
- actul de identitate – copie xerox. 

 
 
Data .....................                                             Semnătura........................ 
 
 
 “ Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Municipiului Zalău se face în conformitate cu Regulamentul nr. 679/27 aprilie 
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, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce revin operatorului. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza 
unui temei legal justificat. Dreptul de acces și informare la datele cu caracter personal, dreptul  de opoziție, dreptul la rectificarea și ștergerea 
datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, pot fi exercitate de către persoana vizată de prelucrare, prin 
formularea unei cereri scrise și înregistrate la nivelul instituției.” 


