
Nr. ___________/_________20…. 

 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE DEVA, 
 

 
 

 

 ■ Subsemnatul (a) …………………………………...1  C.N.P. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

domiciliat(ă): în localitatea ……………………………, str. …………………………………, nr. ……, 

bl. ……, sc……, et. ……, ap. ……, jud./sect. ……………………………,  identificat cu actul de 

identitate : ………, serie ……, nr. ………………, eliberat de ….………………………………………, 

telefon ……………………………, e-mail ……………………………………… 
 

 

■ Subscrisa …………………………………………………………2 C.U.I. ……………………………, 

cu sediul: în localitatea ………………………, str. …………………………………, nr. ……, bl. ……, 

sc……, et. ……, ap. ……, jud./sect. ……………………………,   

telefon/fax ……………………………, e-mail ………………………………………,  

reprezentată prin ……………………………, în calitate de asociat/actionar/administrator/împuternicit 

C.N.P. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| domiciliat(ă): în localitatea …………………………...,  
 

str. …………………………………………..., nr. ………, bl. ……, sc……, et. ……, ap. ……, 

jud./sect. …………,  identificat cu actul de identitate : ……………, serie ……, nr. ………………, 

 

prin prezenta vă solicit: 

□  eliberarea unei adeverințe care să ateste faptul că:  ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Adeverința îmi este necesară la__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

□  eliberarea unui duplicat după chitanța prin care am achitat: _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

□ Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate la adresa de poștă electronică   

(e-mail) indicată mai sus;  

□ Mă oblig să comunic Direcției Impozite și Taxe Locale Deva orice modificare intervenită în legătură 

cu această adresă de poștă electronică; 

□ Îmi exprim consimțământul ca Direcția Impozite și Taxe Locale Deva, să-mi comunice orice 

informații, date personale, clarificări și completări pe adresa de poștă electronică indicată mai sus; 

□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul 

adresei greșite de poștă electronică, Municipiul Deva prin Direcția Impozite și Taxe Locale nu poate 

fi tras la răspundere pentru acest lucru. 

 

 

Anexez: fotocopie C.I./B.I. 

 

 Data,         Semnătura, 
 

    ………………,         ………………………, 

 
1 Se completează în cazul persoanelor fizice; 
2 Se completează în cazul persoanelor juridice. 



(se completează doar în situația ridicării personale a actelor solicitate de la sediul Direcției Impozite și Taxe Locale Deva) 

 

 

□ Am primit adeverința solicitată, 
 

Nume și prenume .......................................................................................... 
 

 

Data     Semnătură  
 

........................................       ........................................ 

□ Am primit duplicatul chitanței, 
 

Nume și prenume .......................................................................................... 
 

 

Data     Semnătură  
 

........................................       ........................................ 


