Anexa nr. 1 la OMDLPA nr. ___/2022
privind aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea
Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la
suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase

Model 2022 ITL – 077
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA PĂULIŞ
Păuliş str. Eroilor nr.2 cod 317230

Contribuabilul/Concesionarul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală/N.I.F. ..................., judeţ .................. loc.
........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.
compensațiilor
și despăgubirilor înregistrat
care se cuvin
bugetului
local
............................. fax ............................., adresă de ae-mail
…………………………………,
la registrul
comerţului
...................... la nr. ........................... ., cont IBAN …………………………………….., deschis la ………………………………………
Denumirea perimetrului/Numărul de contract ..............................Localitatea .............., str. .............. nr. ....., județul/sectorul ........., codul
poștal ........
Împuternicit……………………………………….., CNP ………..................., B.I./C.I./A.I. serie … nr. …………….., judeţ ..................
loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.
............................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………

Declarație fiscală
pentru stabilirea sumelor reprezentând redevențe obținute prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la
suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, care se fac venit la bugetele locale
potrivit prevederilor art. 307, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 451 din Legea Minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările
ulterioare
depusă pentru anul 20….
Subsemnatul ______________, în temeiul prevederilor art. 307, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 45 1 din Legea Minelor nr. 85/2003, cu modificările și
completările ulterioare și a art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
declar următoarele :
În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul
local al județului/comunei/oraşului/municipiului/sectorului ………………………………….:
Nr. de rol nominal unic: ______________________
Tip obligație

(1)
1. Redevențe
obținute prin
concesionare,
din activități
prevăzute la
art. 1, alin. (1)
din H.G. nr.
70/2022
2. Redevențe
obținute prin
concesionare,
din activități
prevăzute la
art. 1, alin. (2)
din H.G. nr.
70/2022
Total:

Nr.
contract de
concesiune

Valoare totală
redevență

Suprafața
totală
afectată de
exploatare

Durata
concesiunii
(luni)

Suprafața
afectată de
exploatare/u.a.t

Termene de plată

(6)

Suma totală
cuvenită
bugetului
local
J/ C, O, M
(lei)
(7)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(9)

(10)

(11)

N/A

N/A

(12)

(13)

N/A

N/A

l/t/s/a

Suma cuvenită
bugetului local
J/ C, O, M la
fiecare termen
de plată

1.
2.
3.
...

1.
2.
3.
...

Întocmită azi, data:

Funcția, nume şi prenume:

