Anexa 1 la Regulamentul
aprobat prin HCLM nr.134/30.05.2014

NR. _____________________________

DECLARAŢIE – DECIZIE DE IMPUNERE
privind taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice
Subsemnatul/(a) PETRESCU PETRE C.N.P. 1234567890123, BI/CI seria BB nr. 123456, cu domiciliul în judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. PETRE
ISPIRESCU, nr.10, bloc B1, scara 1, ap. 10, declar pe proprie răspundere că la data depunerii prezentei declarații deţin în proprietate următoarele imobile pe raza

municipiului Brăila/sunt chiriaș în imobilul proprietate a Municipiului Brăila sau a agenților economici situat în:
Adresă imobil1
(strada, nr.poștal, bloc, apart.)
1

1 PETRE ISPIRESCU, nr.10, bloc B1, scara 1, ap. 10

Număr
persoane
la adresa
imobilului
2

3

Numele și prenumele fiecărei persoane
care locuiește la adresa respectivă
3

PETRESCU PETRE
PETRESCU PETRICA
PETRESCU PETRIŞOR

C.N.P.

Cuantumul taxei
de salubrizare2
(lei)

4

5

1234567890123
2134567890123
1234567890123

2
3

 NU dețin grădină
Imobilul 1

 DEȚIN
grădină la :

Imobilul 2
Imobilul 3

Cuantumul taxei suplimentare conexe
În suprafață de : ___________ m.p.
 în proprietate  în chirie  în concesiune  în folosință
Cultivată cu :  legume /  fructe /  cereale /  plante tehnice /  alte tipuri de grădini cu rod
În suprafață de : ___________ m.p.
 în proprietate  în chirie  în concesiune  în folosință
Cultivată cu :  legume /  fructe /  cereale /  plante tehnice /  alte tipuri de grădini cu rod
În suprafață de : ___________ m.p.
 în proprietate  în chirie  în concesiune  în folosință
Cultivată cu :  legume /  fructe /  cereale /  plante tehnice /  alte tipuri de grădini cu rod

Mă oblig ca orice altă modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie să o comunic în scris la Serviciul Constatare şi Impunere Persoane Fizice în termen de 30 de zile de la data
producerii acesteia, prin depunerea unei declaraţii rectificative. Cunoscând prevederile art.326 din Noul Cod Penal (art.292 din vechiul Codul Penal) pentru cei ce fac declaraţii neadevărate,
menționez că declaraţia este conformă cu realitatea. Depunerea unei declarații neconforme cu realitatea, precum și depunerea acesteia după termenul stabilit, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă conform legilor în vigoare. Prezenta declaraţie reprezintă, conform art.86 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, titlu de creanţă.

Data
_____/_____/__________
1

Se va complete o singură declaraţie pentru toate imobilele deţinute. Pentru mai mult de 3 imobile se va completa o altă declarație s.a.m.d.

2

Cuantumul taxei de salubrizare și a taxei suplimentare conexe se calculează și se completează numai de către funcționarul public.

Semnătura
__________________

