
 Anexa 2
     CERERE DE SCUTIRE                             

<PERSOANE FIZICE>
Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune 

Subsemnatul…………...…………….………….cu  domiciliul  în  localitatea…………………….…………. 

str……………..…………...….nr…….. bl…….sc..….ap….…sect/jud…………Cod client……..…………..

Solicit   scutirea  de  la  plata  taxei  pentru  serviciul  public  de  radiodifuziune  în   conformitate  cu 
dispoziţiile Legii 41/1994 cu modificările ulterioare, deoarece mă încadrez în categoria persoanelor scutite 
prevăzute de: 

*  Legea nr.341/2004  privind recunoştinţa  faţă  de  eroii  martiri  şi  luptătorii  care au contribuit  la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările si completarile ulterioare .

*  D.L.  nr.118/1990 privind  acordarea  unor  drepturi  persoanelor  persecutate  de  către  regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, 
republicat, cu modificările si completările ulterioare, ( O.G. 105/1999, Legea 189/2000);

* Legea nr.44/1994  privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor 
de război, cu modificările şi completările ulterioare,  .

*  Legea nr.167/2002 pentru modificarea şi completarea  Legii 44/1994 privind veteranii  de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii si invalizii – scutiţi 100%; 
văduvele de veterani de război - scutite 50%).

*  Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi  persoanelor care au efectuat 
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.

*LEGEA nr.533/2003: *pensionarii  proveniţi  din sistemul pensiilor  pentru agricultori,  ale  căror 
drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000.

            * familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care beneficiază de ajutor 
social lunar, potrivit prevedererilor Legii 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

                  * pensionarii S. R. R.-S. R.Tv;
                   * abonat reţele de radioamplificare;

*)Se bifează ce corespunde

Notă: În cazul în care apar modificări în  cele declarate prin prezenta mă oblig să le comunic în scris în 
termen de 15 zile subunităţii  S.C.ELECTRICA S.A. la care sunt arondat.

Data……………………                                                                                  Semnătura

Anexe: -copie acte  doveditoare:…………………………………….……………………………..
Formular  întocmit de S.R.R
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