ANEXA 1 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de
proprietarii de imobile persoane fizice (pentru locuința proprie și cele închiriate altor persoane fizice/persoane
juridice ce desfășoară profesii libere) și de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de
folosință a locuințelor proprietate de stat/UAT
DECLARAȚIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici
Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar/chiriaş̦, concesionar,
locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă (în cazul locuinţelor proprietate de stat/UAT) al locuinţei
situată în localitatea ______________________ ,str. ___________________, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____,
domiciliat(ă) în localitatea ________________________________ , str._________________________________ ,
nr.___,bl.___,sc.___,ap.___
,
posesor
al
_____
seria
____
,
nr.______________,
C.N.P_________________________________
,
având
locul
de
muncă
la/pensionar
_______________________________________________________________, declar pe proprie răspundere că
unitatea locativă are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi):

Numele și prenumele

Calitatea
(locatari Cod
numeric Observații
stabili, chiriași, flotanți) personal

Se vor trece ÎN TABEL datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care completează declaraţia
de impunere (dacă domiciliază la adresa menţionată). Pentru locuinţele închiriate persoanelor fizice se vor trece datele
tuturor persoanelor care locuiesc la adresa menţionată.
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, că toate
datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea, totodată îmi exprim
acordul ca, unitatea administrativ teritorială Comuna/Oraș/Municipiul________________________ să colecteze și să
prelucreze datele mele cu caracter personal și a celor declarate de mine (conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date.
Totodată, temeiul prelucrării este unul legal şi are la bază interesul public care rezultă din exercitarea autorității publice
cu care este investită unitatea administrativ teritorială.
Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul (se completează anul pentru care se face declaraţia)..........si
a cantităţii luate in calcul pentru determinarea taxei, de..........kg/pers/luna.

Data________________
Telefon .............................................................,

Semnătura________________
adresa e-mail....................................................................

