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COD FISCAL__________________
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    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 

conform H.C.L. nr.____ din ___________2007 
 

Subsemnatul ________________________________ B.I. seria ____ nr. __________ 
cod numeric personal ______________________ eliberat de Poliţia _____________ 
la data __________ 
Domiciliul: loc.________________ jud. _____________ str.____________________ 
nr. ____ bl. ____ sc. ____ ap. ___ telefon /fax/e-mail________________ 
 
  Declar pe proprie răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare 
pentru ________persoane. 

 
Persoane fizice 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Cuantum 
lei/lună 

Suma datorată pentru 
anul fiscal 2008 

    
    
    
    
    
    
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 DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, din cadrul PRIMĂRIEI 
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 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, 
noiembrie, decembrie.  

2.1. Plata se va face prin : 
- plată directă la caseria Direcţiei Impozite şi Taxe Locale ; 
- plată prin virament în contul: RO95TREZ0615040XXX000432 deschis la 

Trezoreria Municipiului Bacău; 
- încasare electronică. 

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 
O.G. nr. 92 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 O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile 
ulterioare. 
 
Numele şi prenumele declarantului 
___________________________ 
Semnătura 
___________________________ 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACǍU 
Ing. ROMEO STAVARACHE 

 


