
Nr.________/___________________ 

CERERE 

Pentru acordarea reducerii impozitului pentru clădirile nerezidenţiale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Boghiș nr. 29 din data de 9 iulie 2020 privind 

reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale şi scutirea de la plata taxei pe clădiri, 

proprietatea publică sau privată a Comunei Boghiș, în cazul clădirilor folosite de contribuabilii 

care şi-au întrerupt total sau parțial activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă  

Termen de depunere 15.09.2020 

 

Proprietar (persoană fizică)_____________________________________________________________,  

SAU 

Proprietar (firmă/II/PFA)_______________________________________________________________, 

CIF_________________________, reprezentat prin dl/dna ____________________________________, 

 CNP___________________________, având calitatea de ____________________________________. 

Tel._____________________________ E-mail______________________________________________ 

 

În calitate de proprietar, solicit reducerea impozitului pentru clădirea nerezidențială 

deţinută în comuna Boghiş, sat_________________, nr.________, utilizată: 

 pentru activitatea economică proprie 

SAU 

 pentru activitatea economică a firmei/II/PFA/chiriașului/concesionarului ________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 Anexez prezentei cereri: 

 Declaraţia pe propria răspundere privind fie întreruperea totală a activităţii economice proprii, 

stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice conform 

Certificatului pentru situaţii de urgenţă tip _________ serie ________, nr.________________ 

(pe care îl anexez acestei cereri); 

SAU 

 Declarația pe propria răspundere din care rezultă că am renunţat la cel puţin 50% din dreptul de 

a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită 

conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și că 

cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost 

utilizate, ca urmare a faptului că titularul dreptului de folosinţă a clădirilor a fost obligat, 

potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică conform Certificatului 

pentru situaţii de urgenţă tip _________ serie ________, nr.________________ (pe care îl 

anexez prezentei); 

și  

Declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului cu privire la întreruperea totală a activităţii 

economice a acestuia şi/sau certificatul pentru situaţii de urgenţă tip __________ serie 

_______, nr. ____________________, în cazul utilizatorului care şi-a întrerupt parţial 

activitatea economică, după caz. 

___________________      __________________ 

     (Data)                (Semnătura) 


