DECLARAȚIE
pentru stabilirea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri, anexe la clădiri și alte construcții proprietatea contribuabililor persoane fizice
Subsemnatul.................................................................................... identificat prin actul de identitate ................., seria ............, nr. ................................... și CNP
.................................................................... domiciliat în România, județul ......................., cod poștal ..................., municipiul/orșul/comuna .................................., satul/sectorul ................................., str.
..............................................., nr. ............., bl. ..........., sc. ............., et. ............, ap. ..........., tel. ............................................., declar că începând cu data de ....................... 20............, prin actul nr. ..............
din ........./........../20.........., emis de ........................................., la data de .................., dețin o proprietate situată în județul Bihor, comuna Lăzăreni, satul .................................., nr. ............., compusă din:

CLĂDIRI ȘI ALTE CONSTRUCȚII

I.
Clădiri cu pereți din:
Specificații

Beton sau cadre din beton armat
Cu instalații de
apa canalizare,
electrice,
încălzire

0

1

Fără instalații
de apă
canalizare,
electrice,
încălzire
2

Cărămidă arsă, piatră naturală sau
din alte materiale, fără cadre din
beton armat
Cu instalații de
Fără instalații
apă canalizare,
de apă
electrice,
canalizare,
încălzire
electrice,
încălzire
3
4

Construcții anexe situate în afara corpului principal al clădirii
Lemn, cărămidă nearsă, vălătuci și
alte materiale asemănătoare
Cu instalații de
apă canalizare,
electrice,
încălzire
5

Fără instalații
de apă
canalizare,
electrice,
încălzire
6

Cu pereți din cărămidă arsă, piatră,
beton sau din alte materiale
asemnătoare
Cu instalații de
Fără instalații
apă canalizare,
de apă
electrice,
canalizare,
încălzire
electrice,
încălzire
7
8

Cu pereți din lemn, cărămidă
nearsă, vălătuci, paiantă etc.
Cu instalații de
apă canalizare,
electrice,
încălzire
9

Fără instalații
de apă
canalizare,
electrice,
încălzire
10

Locuințe
situate la
subsol,
demisol sau la
mansardă

Spații cu altă
destinație
agricolă

11

12

Suprafața
(mp)

Data predare primire, dare în folosință a clădirii .......................................... An construcție anexe ................................. Clădirea are/nu are subsol; are/nu are mansardă
Grosimea pereților este peste/sub 25 cm; are ............ etaje; cu lifturi ............... scara; are/nu are lift de serviciu si are/nu are scară de serviciu.
Suprafața de ............................ mp din clădire este ocupată de S.C./Asociația familială etc. (denumirea) ..................................................... cu fără contract de închiriere.
II.
TERENURI
Suprafața totală în intravilan ........................................... mp, din care ocupat de construcție ................................... mp.
Suprafața de teren în extravilan ....................................... mp, categoria de folsință ..................................................
Suprafața de teren în folosință de la PRIMĂRIE ............................................ mp, zona ..........................................., categoria de folosință ........................................
TOTAL SUPRAFAȚĂ DE TEREN ÎN PROPRIETATE ........................................................ mp.
III.
ALTE DATE
Aparțin / nu aparțin unei din categoriile sociale de mai jos:
1. Veteran de război sau invalid de război; 2. Erou al Revoluției din decembrie 1989 sau urmaș al acestuia; 3. Deținut politic, deportat, beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 (republicat); 4.
Beneficiar al Legii ......................................................................................
Prin prezenta declarație sunteți informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorității locale – Comuna Lăzăreni.
Am luat la cunoștină că informațiile din prezenta declarție și din actele atașate la acesta, vor fi prelucrate de Primăria Comunei Lăzăreni, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.
Data .........................................

Numele și prenumele .......................................................

Semnătura ...............................................

