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Prezentul document, documentele atașate acestuia și implicit informațiile cuprinse în acestea conțin date confidențiale și cu caracter personal și sunt protejate 
de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date, precum si de legislația română în vigoare.  

Documentele și/sau informațiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să le primească 
și nu pot fi folosite în alt scop decât cel pentru care sunt furnizate. Transferul/reproducerea sau divulgarea acestora către terți este strict interzisă, fiind posibilă fără 
aprobări prealabile doar în baza unui temei legal bine justificat. 

Dacă ați primit aceste documente și/sau informații în mod eronat vă solicităm ștergerea/distrugerea sau restituirea lor către titularul de drept.  

 
 

 
Nr. de înregistrare ………………_/_……………… 

                                                                                                    Model 2022 ITL - 081 
 
                                                            CERERE 

privind restituirea amenzilor contravenționale potrivit art. 2 din Legea nr. 257/2022 privind 
stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale 

aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind 
implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind 
implementarea formularului digital de intrare în Romania   

                         
                                                   DOMNULE  PRIMAR 
Subsemnatul(a) ..............................................................................., cu domiciliul în ROMÂNIA / 

............................., judeţul ........................................., codul poştal ..................., municipiul / oraşul / comuna 

..........................................., satul / sectorul .................................., str. ..............................................., nr. 

........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I. / C.I. / C.I.P. / Paşaport seria ...... nr. 

.............., C.N.P..............................................., în calitate de plătitor/împuternicit al 

............................................., cu domiciliul în ROMÂNIA / ............................., judeţul 

........................................., codul poştal ..................., municipiul / oraşul / comuna 

..........................................., satul / sectorul .................................., str. ..............................................., nr. 

........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I. / C.I. / C.I.P. / Paşaport seria ....... nr. 

.............., C.N.P. ............................................................, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, solicit restituirea 
sumei de ....................... lei, reprezentând amendă, conform Procesului verbal de constatare a contravenției 
nr. ……………… / data ……..……………., achitată prin chitanţă / mandat postal / ordin de plată nr. 
………… / data ………………….. 
            Solicit ca plata sumei să fie efectuată prin:  
□  casieria dumneavoastă;  
□ virament bancar în contul ……………………………………………………………… deschis la banca 
………………………….…… sucursala …………………………………. 
             Anexez prezentei următoarele documente, certificate „conform cu originalul”:  
1. Copie act de identitate seria ………… nr. ……………………………………………… 
2. Copie proces verbal nr. ………… / data ………………………………………………… 
3. Copie document de plată nr. ………… / data …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Date de contact ale solicitantului/împuternicitului: telefon: ……………… / email: ………………………… 
 
      Data                                                                                                  Semnătura  


