
JUDEŢUL ___________________ 

CONTRIBUABIL______________ 

SEDIU_______________________ 

TELEFON____________________ 

NR. REG. COM. _______________ 

BANCA/CONT________________ 

COD FISCAL__________________ 

        
 

            VERIFICAT DE ________________ 

           (organ de specialitate)_____________ 

            Nr./Data înregistrării______________ 

    

   Semnătura 

 

   Ştampila 

 

 

 

ADRESĂ LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 

JUDEŢ ______________________ 

LOCALITATEA ______________ 

STRADA ____________________ 

NR. ________ 

DECLARAŢIE 
privind stabilirea taxei de salubrizare pentru  

persoane fizice/juridice 

co nfo rm H.C.L. nr.  ...... din ...............
 

 

Subsemnatul ________________________________ C.I. seria ____ nr. __________ cod 

numeric personal ______________________ eliberat de Poliţia _____________ la data 

__________ 

Domiciliul: loc.________________ jud. _____________ str.____________________ nr. 

____ bl. ____ sc. ____ ap. ___ t ele fo n / fa x/e - ma il _ _____________________________ 

 

Declar pe proprie răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru ______ 

persoane. 

 
Persoane fizice 
 

 

Nr. 

crt. 

Adresa c lad ir ii Nr.total de 

persoane 

        Persoane
      scutite 

    

    

    

    

    

    

TOTAL  

 
 



 

 

Persoane juridice 
 

Nr. 

crt. 

Perioada (luna) pentru care se 

declară nr. de salariaţi 

Nr. salariaţi Cuantum  

lei/lună/salariat 

Suma datorată  

     

     

     

     

     
     

 

 

 

OBLIGAŢII CONTRIBUABIL : 

1. Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie va fi comunicată, în scris, la 

organul fiscal local, respectiv Directia Economica - Impozite si Taxe Locale, din cadrul PRIMARIEI
 MUNICIPIULUI BACĂU în termen de 30 zile de la data producerii acesteia în vederea operării. 

2. Termenul de plată a taxei de salubrizare este astfel : 

-  31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie; 

-  30 sept e mbr ie inc lusiv, pe nt ru lu nile: iu lie, august , sept embr ie, o cto mbr ie, 

noiembrie, decembrie.  

2.1. Plata se va face prin : 

-  plată directă la casieria Direcţiei Impozite şi Taxe Locale ; 

-  plată prin virament în contul:  RO89TREZ06 121360206XXXXX desc his la 

Trezoreria Municipiului Bacău; 

-  încasare electronică - ghiseul.ro. 

3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorǎrilor de 

întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită conform Legii nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

4.  Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea acestora peste 

termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă 

între 25 lei şi 2500 lei. 

 

5. Declaraţia de impunere constituie înştiinţare de plată  conform Legii. nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală. 

Numele şi prenumele declarantului 

 

___________________________ 

Semnătura 

 

___________________________ 

 

 

 

                                                                                                                 

 


