
U.A.T.  Anexa 2

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, 
de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de 

persoane fizice/juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor ce desfășoară 
profesii liberale 

INIŢIALĂ      

(în cazul în care NU a fost depusă nici o declarație începând cu anul 2019)

RECTIFICATIVĂ  

(în cazul în care s-a modificat numărul de persoane din cadrul unității locative față de declarația inițială) 

Subsemnatul/(a) ________________________________ CNP ________________________, BI/CI _______, 

seria _____, nr. ____________, domiciliat(ă) în localitatea ______________________________________,  

str. ____________________, nr. ______, bl. _____, sc. _____, et. ____ ap. _____, în calitate de 

reprezentant al ___________________________, cu sediul în localitatea _____________________, 

str. ____________________, nr. ______, bl. _____, sc. _____, et. ____ ap. _____, declar pe proprie 

răspundere că unitatea locativă are în componenţă un număr de: 

Locatari stabili [pers] 

Chiriași [pers] 

Flotanți [pers] 

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 ___________________ 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. 

Temeiul prelucrării este realizat în baza dispozițiilor legale în vigoare şi are la bază interesul public 
care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investită unitatea administrativ teritorială.  

În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în declarație, se va depune o declarație 
rectificativă în termen de 30 de zile de la data apariției modificărilor respective. 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul 2023 și a cantităţii luate în calcul pentru 
determinarea taxei, de ____ kg/pers/lună. 

Semnătura ________________ Data declarației 

 Telefon E-mail





U.A.T. ___________________							            Anexa 3 





DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE,

de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de 

persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice/

persoanelor ce desfășoară profesii liberale



INIŢIALĂ            ☐	

(în cazul în care NU a fost depusă nici o declarație începând cu anul 2019)



RECTIFICATIVĂ  ☐ 

(în cazul în care s-a modificat numărul de persoane din cadrul unității locative față de declarația inițială)



Subsemnatul/(a) ________________________________ CNP ________________________, BI/CI _______,

seria _____, nr. ____________, domiciliat(ă) în localitatea ______________________________________, 

str. ____________________, nr. ______, bl. _____, sc. _____, et. ____ ap. _____, în calitate de reprezentant al ___________________________, cu sediul în localitatea _____________________,

str. ____________________, nr. ______, bl. _____, sc. _____, et. ____ ap. _____, declar pe proprie răspundere că unitatea locativă are în componenţă un număr de:

		Locatari stabili

		



		[pers]



		Chiriași 

		



		[pers]



		Flotanți

		

		[pers]







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 ___________________ 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.



Temeiul prelucrării este realizat în baza dispozițiilor legale în vigoare şi are la bază interesul public care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investită unitatea administrativ teritorială. 



În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în declarație, se va depune o declarație rectificativă în termen de 30 de zile de la data apariției modificărilor respective.



Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul 2023 și a cantităţii luate în calcul pentru determinarea taxei, de ____ kg/pers/lună.



Data declarației _________	       	       			Semnătura ________________



Telefon ________________                                            	 E-mail __________________



Vă rugăm printați și semnați declarația. Aceasta se va transmite pe adresa e-mail de pe site-ul instituției sau se va putea depune la registratura primăriei.
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