
* Societăți comerciale, ONG-uri, Culte religioase, Instituții Publice
Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș oferă gratuit serviciile de comunicare online, prin mijloace electronice. 
În cazul comunicării online a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local, acestea se consideră
comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziție a documentului în cadrul platformei www.dfltgm.ro și a transmiterii pe adresa
de corespondență electronică.
**Câmp obligatoriu

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 
Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș 
Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice 
itlpj@dfltgm.ro 
Nr. Reg. ________/ ______ 
Data ________ / _______________ 

Cerere-Acord 
privind comunicarea prin platforma de comunicare cu contribuabilii și prin 

e-mail a actelor administrative fiscale, a actelor de executare, precum și a 
altor acte emise de către Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș 

Subscrisa*______________________________________________, CUI _________________, având sediul  

social în localitatea _________________, județul_____________, str. __________________, nr. ___, bl.___, 

sc. __, et. __, ap. ____, înregistrat la ONRC cu nr. __________________, tel. mobil ___________________ 

e-mail __________________________________**cont IBAN ______________________________________,

deschis la ______________________________________________, reprezentat prin dl/dna  

__________________________________,în calitate de ______________________________. 

     ............................................... 
(semnătură) 

Prin prezenta solicit ca actele administrative fiscale, de executare, precum și  alte acte emise de Direcția 

Fiscală Locală Târgu Mureș să îmi fie comunicate exclusiv prin mijloacele electronice de transmitere la 

distanță, prin platforma de contact pusă la dispoziție de către Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș, în 

calitate de organ fiscal local și e-mail.

Prin prezenta declar că am luat la cunoștință de prevederile Ordinului nr. 3097/2016 pentru aplicarea 
prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 201/26.11.2020 și art. 46 alin. (8), art. 47 alin. 
(17) si art. 54 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile stipulate de prevederile 
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de email. 
Îmi exprim consimțământul ca Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș să comunice orice informații, date 

personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus, precum și diverse notificări prin SMS. 
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