Anexa nr. 34
Model 2009 ITL 059
Nr. ................./………/20….

CERERE RESTITUIRE – PERSOANE FIZICE
D-le./D-năDIRECTOR,
Subsemnatul(a).........................................................., cu domiciliulîn ROMÂNIA/ ............................., judeţul
............................................, codulpoştal ..................., municipiul/oraşul/comuna....................................., satul/sectorul
.................................., str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
tel. .................................., e-mail ...................................................................... , identificat prin B.I./ C.I./ C.I.P./
Paşaport
seria
......
nr.
..............,
CNP.......................................,
cont
curent
pentru
restituire
...................................................................., deschis la Banca ......................., în conformitate cu prevederile
art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
solicit restituirea sumei de ................................ lei, reprezentând: ......................................................................
............................................................................................................................................................................................,
contract (Direcția Patrimoniu) număr. ..................data ........................... tip contract..................................................,
achitate prin chitanţă/mandat poştal/ordin de plată ....................................................................................................
întrucât...................................................................................................................................................................................
Solicit ca plata sumei să fie efectuată prin:
□ virament bancar (maxim 10 zile) în contul curent…………..........................……………………...... deschis
la banca ………………………….…… sucursala …………………………….
□ mandat poştal (maxim 45 zile) la adresa………………………………………………......……
□ casieria dumneavoastră (maxim 45 zile)

 Program Casieria centrală (camera 16 parter): VINERI orele 9 - 10 și 13 – 15
 După minim 15 zile de la data depunerii, mă prezint să ridic suma în data:
□5 iunie
□3 iulie
□7 august
□4 septembrie
□2 octombrie
□6 noiembrie
□4 decembrie

□12 iunie
□10 iulie
□14 august
□11 septembrie
□ 9 octombrie
□13 noiembrie
□11 decembrie

□19 iunie
□17 iulie
□21 august
□18 septembrie
□16 octombrie
□20 noiembrie
□18 decembrie

□26 iunie
□24 iulie
□28 august
□25 septembrie
□23 octombrie
□27 noiembrie
□29 decembrie

□31 iulie
□30 octombrie

 Nu se acordă sume în numerar în cazul în care beneficiarul deține un cont curent deschis la o unitate
bancară.
 În cazul nedeținerii unui cont la o unitate bancară, prin excepție, beneficiarul poate solicita acordarea în
numerar, cu respectarea zilei alese de restituire prin bifarea unei date din calendarul de mai sus, care nu
poate fi mai devreme de 15 zile de la data depunerii cererii.
 În cazul neprezentării la casieria centrală la data programată (selectată), restituirea se va realiza exclusiv
prin virament (ordin de plată) în contul comunicat ulterior la adresa de email: primarie@oradea.ro .

Anexez

prezentei următoarele documente:

……………………..………………………………………….............................................................................…….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data
..........................................

Semnătura
.......................................................

