
ANEXA 1 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale 

de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinţa 

proprie şi cele închiriate altor persoane fizice) şi de chiriaşi în locuinţe proprietate de 

stat/UAT 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

pentru utilizatorii casnici 

în conformitate cu H.C.L nr. ____/_____ 

 

INIŢIALĂ                     

 

 

RECTIFICATIVĂ 

 

 

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar al 

locuinţei situată în localitatea Oraşul Victoria, str. _____________________________, 

nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , domiciliat(ă) în localitatea ______________________ , 

str.___________________, nr.___,bl.___,sc.___,ap.___,tel/fax,____________________ 

e-mail___________________________________, născut(ă) la data de ______________, 

posesor al B.I seria ___ , nr.________, C.N.P ________________________ , având locul 

de muncă la _______________________________/pensionar ___________________, 

declar pe proprie răspundere in solidar cu persoanele care domiciliaza la acesta adresa , 

cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, că unitatea locativă are în 

componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi etc.): 

 
Numele şi prenumele Calitatea (sot, sotie, 

fiu, fiica, chirias, etc) 

Cod numeric personal 

 
Categoria de  scutire 

*) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care 

Completează declaraţia de impunere (daca domiciliaza la adresa mentionata) 

 

Declaraţia se va complete şi în situaţia în care imobilul este declarat şi sediu de persoană 

juridică, dar este folosit în principal ca locuinţă. 

 

Din care în categoriile de scutire se încadrează*), conform art.___ alin ____ dacă este 

cazul. 

În vederea susţinerii dreptului de scutire anexez în copie prezentei actele doveditoare. 

 

Data________________ Semnătura________________ 



ANEXA 2 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale 

de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru imobile 

unde există sedii/puncte de lucru ale persoanelor juridice) 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

pentru proprietarii de imobile persoane fizice pentru imobile unde există sedii/puncte de lucru ale 

persoanelor juridice  

în conformitate cu H.C.L nr. ____/_____ 

INIŢIALĂ                     

 
 

RECTIFICATIVĂ 

 
 

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar al locuinţei situată în 

localitatea Oraşul Victoria, str. _____________________________,nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , 

domiciliat(ă )în localitatea_______________,str.________________,nr.___,bl.___,sc.___,ap.___, 

tel/fax,____________________e-mail_______________________, născut(ă) la data de 

______________,posesor al B.I seria ___ , nr.________, C.N.P ________________________ , având 

locul de muncă la _______________________________/pensionar ___________________, 

declar pe proprie răspundere că în unitatea locativă există sedii/puncte de lucru ale persoanelor 

juridice*, respectiv:  

Denumirea persoanei juridice Domeniul de activitate Certificat unic de înregistrare 

la registrul comerţului 

   

   

   

   

declar pe proprie răspundere in solidar cu persoanele care domiciliaza la acesta adresa , 

cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, că unitatea locativă are în 

componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi etc.)**: 
Numele şi prenumele Calitatea (sot, sotie, 

fiu, fiica, chirias, etc) 

Cod numeric personal 

 
Categoria de  scutire 

*) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

*Se vor trece datele tuturor persoanelor juridice care desfăşoară activitatea la adresa menţionată. 

** Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care 

Completează declaraţia de impunere (daca domiciliaza la adresa mentionata) 

 

Această declaraţie va fi însoţită de copie a contractului de presări servicii a fiecărei persoanei juridice 

încheiat cu SC Eco Sistem SRL . 

 

 

Data________________ Semnătura________________ 
 


