
 

 

Declarație pe propria răspundere persoane juridice 

a proprietarului  

privind întreruperea totală sau parțială a activității economice  

în perioada stării de urgență/alertă 
 

 

 

Subscrisa______________________________, CIF/CUI___________________, cu sediul în 

localitatea ________________________, județul _________ / sectorul ____, str. 

__________________________, nr. _____ bl. _____, sc._____, et. _____, ap. _____, tel./fax 

_________________________, email __________________________________, 

 reprezentată prin ________________________, în calitate de administrator / împuternicit, cu 

domiciliul în localitatea _______________, județul _________ / sectorul ____, str. 

_____________________, nr. _____ bl. _____, sc._____, et. _____, ap. _____, identificat prin 

B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria…….nr. ……………, CNP _____________. 

Prin prezenta declar că în perioada stării de urgență/alertă am fost obligat, potrivit legii, să 

întrerup activitatea economică ( ex. restaurant, stomatologie, salon de înfrumusețare, etc): 

__________________________________________________________________________________ 

 în totalitate 

 parțial ( cel puțin 50%) 

în imobilul situat în municipiul Miercurea Ciuc,  

str. __________________________, nr. _____ bl. _____, sc._____, et. _____, ap. _____; 

Menționez valoarea impozabilă a cotei părți_______________ și/sau suprafața din imobil pentru care 

solicit reducerea impozitului/scutirea taxei _________ mp, având în vedere că întreruperea totală/ 

parțială a activității economice a fost doar pentru o parte din clădire. 

 

Mențiuni privind prevederile legale, potrivit cărora am avut obligația întreruperii totale a 

activității: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Se va completa ( prin bifarea căsuțelor) doar în cazul proprietarilor care dețin clădiri 

nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane 

fizice sau juridice (chiriași): 

În calitate de proprietar declar pe propria răspundere că pe perioada în care s-a instituit starea de 

urgență/alertă 

 

 

 



 

 

 

 

: 

 a) am renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă 

formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a 

instituit starea de urgență/alertă; 

 b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost 

utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost 

obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică. 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                  Semnătura 

 

 

 

 


