
Contribuabilul/Concesionarul, ............................................................................................., codul de identificare fiscală/N.I.F. ...................................., judeţul .................. localitatea ..........................., codul poştal 
......................., sectorul ..........., str. .............................................. nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., tel. .............................., fax ............................., adresă de e-mail ......................................., înregistrat la registrul 
comerţului ...................... la nr. ............................, cont IBAN ..............................................................................................................., deschis la ..................................... 
    Denumirea perimetrului/Numărul de contract ...................................................................., localitatea ............................, str. ....................................................................... nr. ....., judeţul/sectorul ........., codul poştal.... . 
    Împuternicit ..............................................., CNP ......................................................, B.I./C.I./A.I. seria ... nr. ................., judeţul .................., localitatea ..........................., codul poştal .................., sectorul ........, str. 
............................................................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel. ............................., fax ............................., adresă de e-mail ................................. 

DECLARAŢIE FISCALĂ 
pentru stabilirea sumelor reprezentând redevenţe obţinute prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, care se 
fac venit la bugetele locale potrivit prevederilor art. 307 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 45^1 din Legea minelor nr. 85/2003, depusă pentru 
trimestrul ........ anul 20.... 

Subsemnatul, .........................................................................................................................., în temeiul prevederilor art. 307 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 45^1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, declar următoarele: 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al municipiului ARAD. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A - Suprafaţa totală afectată de exploatare; 
B - Durata concesiunii (luni); 
C - Suprafaţa afectată de exploatare/UAT; 
D - Suma totală cuvenită bugetului local al J/C, O, M (lei); 
E - Termene de plată l/t/s/a; 
F - Suma cuvenită bugetului local al J/C, O, M la fiecare termen de plată. 

Nr. de rol nominal unic:..................................... 

 Tipul obligației Nr. Contractului de 
concesiune 

Valoarea totală a 
redevenței 

A 
Supraf.totala 
afectata de 
exploatare 

B 
Durata 

concesiunii 
(luni) 

C 
Supraf.afectata 

de 
exploatare/UAT 

D 
Suma 
Totala 

cuvenita 
bugetului 
J/C, O, M 

(lei) 

E 
Termene 
de plata 

l/t/s/a 

F 
Suma 

cuvenita 
bugetului 
local al 

J/C, O, M 
la fiecare 
termen de 

plata 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.Redevențe obținute prin concesionare, din activități prevăzute la art. 1 alin (1)
din Hotărârea Guvernului nr.70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind

1. 

2. 

ROMÂNIA 
Județul  ARAD  

MUNICIPIUL ARAD 
DIRECȚIA VENITURI – SERVICIUL IMPUNERE PERSOANE JURIDICE 

Codul de înregistrare fiscală: 3519925 
Arad, str. Mucius Scaevola nr. 11 

Tel/fax:+40-257-214.334; tel. 0257-283.312 int. 116 sau 119; 
e-mail: dvp.sipj@primariaarad.ro

Anexa 1 
Model 2022 ITL – 077 

  Se bifează în cazul declarației rectificative 



încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a 
resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase 
sau necarbogazoase 

3.        

....... 
 

       

2.Redevențe obținute prin concesionare, din activități prevăzute la art. 1 alin (2) 
din anexa la Hotărârea Guvernului nr.70/2022 

1.        

2.        

3.        

......... 
 

       

TOTAL: (10) (11) N/A N/A (12) (13) N/A N/A 
 
 
Întocmit, astăzi, data: ........................................ 
Funcția/calitatea, numele prenumele: ............................................................................................... 
  



B O R D E R O U 
privind distribuirea către bugetele locale a sumelor reprezentând cotele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii 

privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase 

depus pentru trimestrul ..... anul 20..... 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A - Valoarea totală a redevenţei (3); 
    B - Suprafaţa totală afectată de exploatare (4); 
    C - Suprafaţa afectată de exploatare/U.A.T. (6); 
    D - Cota cuvenită bugetului local al J/C, O, M (%) (7); 
    E - Suma totală cuvenită bugetului local al J/C, O, M (8); 
    F - Termene de plată - l/t/s/a (9); 
    G - Suma cuvenită bugetului local al J/C, O, M la fiecare termen de plată (10). 

Nr. 
crt. 

Tipul obligației 
(1) 

Nr. contractului de 
concesiune 

(2) 

A 
Valoarea totală a 

redevenţei (3) 

B 
Suprafaţa 

totală 
afectată de 
exploatare 

(4) 

Denumirea unității 
adminsitrativ – 

teritoriale (J/C, O, M) 
(5) 

C 
Suprafaţa 

afectată de 
exploatare/U.A.

T. (6)

D 
Cota cuvenită 
bugetului local 
al J/C, O, M 

(%) (7)

E 
Suma totală 

cuvenită 
bugetului local 
al J/C, O, M (8)

F 
Termene de 
plată - l/t/s/a 

(9)

G 
Suma cuvenită 
bugetului local 
al J/C, O, M la 
fiecare termen 
de plată (10) 

1 

Redevențe obținute prin 
concesionare, din activități de 
exploatare a resurselor prevăzute la 
art. 1 alin (1) din anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 70/2022 

1.Contract nr.
___________/__________

J/C, O, M 
Denumire 1 

40% 

J/C, O, M 
Denumire ...... 

40% 

J denumire 1 40% 

J denumire ..... 40% 

2.Contract nr.
___________/__________

J/C, O, M 
Denumire 1 

40% 

J/C, O, M 
Denumire ...... 

40% 

J denumire 1 40% 

J denumire ..... 40% 

TOTAL 1: 

Contribuabil/concesionar ...................................................................................................................... 

Str.............................................. nr. ........ bl. ..... sc. ..... ap. .....loc............................ jud. ..................... 

Cod identificare fiscală .................................... e-mail:..........................................., tel:....................... 

Anexa 2 

Model 2022 ITL 078       



 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
Redevențe obținute prin 
concesionare, din activități de 
exploatare a resurselor prevăzute la 
art. 1 alin (2) din anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 70/2022 

1.Contract nr. 
___________/__________ 

  J/C, O, M 
Denumire 1 

 45%    

  J/C, O, M 
Denumire ...... 

 45%    

  J denumire 1  35%    

  J denumire .....  35%    

2.Contract nr. 
___________/__________ 

  J/C, O, M 
Denumire 1 

 45%    

  J/C, O, M 
Denumire ...... 

 45%    

  J denumire 1  35%    

  J denumire .....  35%    

TOTAL 2:          

TOTAL GENERAL:          

 
Întocmit, astăzi, data: ........................................ 
Funcția/calitatea, numele prenumele: ............................................................................................... 
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