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NR……./…………. ANEXA NR. 4  LA ANEXA NR.3

DECIZIE
de respingere a cererii de anulare a accesoriilor

Datele de identificare ale debitorului Datele de identificare ale împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele.............................          Denumirea/Numele și prenumele................................. 
....................................................................................           ........................................................................................
Adresa ........................................................................      Adresa ............................................................................
.....................................................................................          .......................................................................................
Codul de identificare  fiscală....................................          Codul de identificare  fiscală........................................

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria privind procedura de acordare a 
unor facilități fiscale nr. ……/ ……………. , având în vedere cererea dumnevoastră de anulare a accesoriilor nr. … 
din data de …………….., înregistrată la Direcția Impozite și Taxe Locale a Municipiului Alexandria cu nr. …. din 
data de ………………, luând în considerare ca nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului  Alexandria privind procedura de acordare a unor facilități fiscale  nr. …../………………, se 
respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii: ……………..
………………………………………………………………………………………………………………………... .

Temeiul de drept : ……………………………………………………….…………………….
Mențiuni privind audierea debitorului: ………………………………………………….……

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație , în condițiile prevederilor art.268-281 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub  sancțiunea 
decăderii.Contestația  se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul unității fiscale ………………………..
Numele și prenumele…………………………………
Semnătura și ștampila unității ………………………

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris , precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja , conserva și folosi datele cu 
caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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