
 

La prezenta , persoana împuternicită va  atașa copia cărții de identitate, cu mențiunea “conform cu originalul” va completa cu numele si prenumele precum și cu semnătura. 

 

ÎMPUTERNICIRE  

 
Subsemnatul 
Numele:______________________________ Prenumele___________________________, Fiul/fiica 
lui:__________________________ şi al(a) ______________________________, Născut(ă): anul:_______ 
luna:_________ ziua:____ în localitatea_____________________, jud._______________, 
ţara______________CNP I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Cetăţenie:______________ 
Domiciliat(ă): în localitatea_____________________________, str.______________________________ 
nr._____, bl.____, sc. ___, et. ___, ap._________, jud./sect. _______________________, identificat cu 
actul de identitate : _______________, serie____, nr.______________, eliberat de 
______________________________________, telefon: ______________, e-
mail:__________________________ 
 
împuternicesc prin prezenta pe, 
 
Numele:______________________________ Prenumele___________________________, Fiul/fiica 
lui:__________________________ şi al(a) _______________________________, Născut(ă): anul:_______ 
luna:_________ ziua:____ în localitatea_____________________, jud._______________, 
ţara______________CNP I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Cetăţenie:______________ 
Domiciliat(ă): în localitatea_____________________________, str.______________________________ 
nr._____, bl.____, sc. ___, et. ___, ap._________, jud./sect. _______________________, identificat cu 
actul de identitate : _______________, serie____, nr.______________, eliberat de 
______________________________________,  
 
ca în numele meu şi pentru mine, să mă reprezinte în faţa Direcţiei Impozite şi Taxe Locale 
din cadrul municipiului Satu Mare, să depună declaraţia pentru stabilirea impozitului/taxei pe 
teren, impozitului/taxei pe clădire, respectiv impozitului pe mijloace de transport, declaraţia 
pentru scoaterea din evidenţa fiscală a bunurilor impozabile  să primească decizia de 
impunere și să depună cererea pentru eliberarea certificatrului de atestare fiscală și să ridice 
certificatul de atestare fiscală,  pentru bunurile proprietatea mea, potrivit actelor anexate, în 
conformitate cu prevederile art.11 și art.18 din legea nr.207/2015 privind Codul procedură 
fiscală. 
 
Cele de mai sus le susţinem, cunoscând prevederile art. 320 şi art. 326 din Codul Penal 
privind sancţionarea infracţiunii de fals în înscrisuri şi în declaraţii. 
 
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, în numele meu si pentru 
mine, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.  
 
Subsemnații ne exprimăm acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul municipiului Satu Mare. Suntem 
informați că aceste date vor fi tratate confidenţial și în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) 679/2016. 
 
Prezenta împuternicire este valabilă pentru o perioada de 12 luni de zile de la data 
semnării acesteia. 
 
Semnată , astăzi_________________________. 
 
Nume, prenume,          Nume, prenume, 
     Mandant               Mandatar 
  

PF P.F. 


