
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA 
Acte necesare pentru depunerea unor formulare DITL – persoane fizice 
 
 
A. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI 
PE CLĂDIRI  
 

a) Pentru cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc. 
* Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor 
fizice - Descarca formular ITL001/2016 Anexa 
* Contract de vanzare - cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare 
judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare 
etc. 
* Act de identitate pentru toti proprietarii; 
 

b) Pentru cladiri nou construite 
* Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor 
fizice -  Descarca formular ITL001/2016 Anexa  
* Autorizatia de construire; 
* Memoriu tehnic din proiect de unde sa reiasa suprafata construita a imobilului in 
cauza; 
* Proces-verbal de receptie; 
* In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in 
autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii 
autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza 
stadiul lucrarilor (Inspectoratul de Stat in constructii); 
* Act de identitate pentru toti proprietarii; 
 
c) Pentru cladiri retrocedate 
* Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor 
fizice - Descarca formular ITL001/2016 Anexa 
* Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila; 
* Proces verbal de predare-primire; 
* Dispozitia Primarului de punere in posesie, decizie/dispozitie emisa de autoritatile 
competente, in conditiile legii; 
* Raport evaluare (acolo unde este cazul); 
* Act de identitate pentru toti proprietarii; 
 
 
 
B. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI 
PE TEREN  
* Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor 
fizice - Descarca formular ITL003/2016 Anexa 



* Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte 
documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis 
titlul de proprietate / act de vanzare-cumparare / certificat de mostenitor, etc. 
* Certificat nomenclatura stradala (acolo unde este cazul); 
* Documentul prin care se atribuie in folosinta/administrare terenul; 
* Act de identitate pentru toti proprietarii. 
 

C. Pentru scoatere din evidente cladiri/terenuri 
*Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale  
* Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, 
etc. 
* Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie (de desfiintare); 
* Actul de identitate. 
 
D.DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI 
PE MIJLOCELE DE TRANSPORT 
* Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport 
detinute de persoanele fizice: 
- Mijloace de transport - Descarca formular ITL005/2016 
- Mijloace de transport peste 12 tone - Descarca formular ITL006/2016 
- Mijloace de transport pe apa - Descarca formular ITL007/2016 
*Actul de dobandire: contract de vanzare - cumparare ( 3 exemplare originale cu viza 
primariei de domiciliu a vanzatorului) / factura fiscala (3 copii dupa factura cu viza 
primariei de domiciliu a vanzatorului ) / act de donatie, mostenire, partaj voluntar (3 
copii) etc. traduse in limba romana (acolo unde este cazul) in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala; 
* Actul de identitate (CI/BI); 
* Cartea de identitate auto; 
* Fisa de inmatriculare (acolo unde este cazul); 
* Adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de 
suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfa cu masa totala de peste 
12 tone; 
 
 
 

E. DECLARATIA FISCALA PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTE A 
MIJLOCELOR DE TRANSPORT: 

* Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport - Descarca 
formular ITL016/2016 
* Contract de vanzare cumparare  - 5 exemplare 
* Certificatul de distrugere 
* Certificatul de radiere eliberat de SPCRPCIV Ialomita, pentru mijloacele de 
transport radiate conform OUG 189/2005, art.6; 
* Copia cartii de identitate auto; 
* Actul de identitate BI/CI cumparator; 
 

F. PENTRU TRANSFERUL MIJLOCULUI DE TRANSPORT 
* Cerere transfer  
* Copie Carte identitate auto; 



* Copie C.I./B.I cu domiciliul actual. 
 
 

G. Eliberare certificat de atestare fiscala 
* cerere in cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL010/2016 
* actul de identitate; 
* imputernicire notariala pt. dezbatere succesiune, in cazul solicitarii de catre 
mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii. 
* certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in 
vederea dezbaterii succesiunii 
* documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru 
certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul 
testamentul; 
* imputernicire in original sau copie legalizata. 
 

H. Pentru efectuarea de restituiri/compensari de sume 
* Cerere restituire - Descarca formular ITL059/2016 
* Cerere compensare - Descarca formular ITL058/2016 
* Copie act de identitate BI/CI; 
* Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local (exemplarul original); 
* Copia certificatului de mostenitor (acolo unde este cazul); 
* Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului (acolo unde este cazul). 
 
 

I. Pentru a beneficia de scutire/reducere la plata impozitelor si 
taxelor locale 

 
* Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice 
* Cartea de identitate, B.I/C.I, ale ambilor soti (unde e cazul) 
* Certificat de casatorie (unde e cazul) 
* Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicita scutirea de la plata 
impozitelor (contract de vanzare cumparare, donatie, certificat de mostenitor, cartea 
de identitate mijlocului de transport daca este cazul) 
* Documentul justificativ in baza caruia se acorda scutirea: 
 - certificat de incadrare in grad de handicap/invaliditate  
 - hotararea eliberata in baza Legii nr. 118/1990, legitimatie de veteran razboi, 
vaduva de razboi, vaduva nerecasatorita a veteranilor de razboi  
 - certificatul de revolutionar eliberat in baza Legii nr. 341/2004  
* Adeverinta eliberata de unitatea militara conform O.U.G. nr. 82/2006 pentru 
recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si 
acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat 
* Declaratie pe propria raspundere ca in imobil nu se desfasoara activitati economice 
si nu se obtin venituri din inchiriere. 
 
 
 
 


