
 

  

    

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  406 

din  21  decembrie  2021 

 
privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de 

salubrizare, pentru utilizatorii casnici în Municipiul Târgu Mureș  

 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară  de lucru, 

 

Având în vedere: 

a) Referatul de Aprobare nr. 77.494/9568 din 29.10.2021, iniţiat de Primarul Municipiului 

Târgu Mureș Soós Zoltán, prin Administraţia domeniului Public,  privind aprobarea 

Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii 

casnici în Municipiul Târgu Mureș; 

b) Raportul de specialitate  nr. 84994/2021 al Direcţiei juridice, contencios administrativ si 

administraţie publică locală, 

c) Raportul de specialitate  nr. 83996/2021 al Direcţiei Fiscale Locale, 

d) Raportul de specialitate  nr. 10532/2021 al Direcţiei Poliţia Locală, 

e) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş. 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Art. 454, lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 Art. 6, alin. (1), lit. k), art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje, 

cu modificările si completările ulterioare; 

 OUG nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare; 

 Legii nr. 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

 Ordinului nr. 578 din 6 iunie 2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru 

aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru 

mediu, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările 

ulterioare. 

 

În temeiul art.129,art.(2),lit. d),alin. (7),lit. n),art 139,alin (1),art. 196 alin (1) lit. a),art 243,alin 

(1) din OUG.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, 

pentru utilizatorii casnici în Municipiul Târgu Mureş, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



 

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2022. 

Art. 3 Se aproba  nivelul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici în Municipiul 

Târgu Mureş, pentru anul 2022 in cuantum de 14.93 lei/persoana/luna. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Executivului Municipiului Târgu Mureş prin Administraţia Domeniului Public, Direcţia Fiscală 

Locală Târgu Mureş  și Direcţia Poliţia Locală. 

 

Art. 5 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) şi art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, precum şi ale Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Administraţiei Domeniului Public; 

- Direcţiei Fiscale Locale; 
- Direcţiei Poliţia Locală.  

 

 

 
                                                                                                                  Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea  a fost adoptată  cu  14  voturi  „pentru”, 4 voturi „împotrivă” şi 4 voturi “abţinere”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Anexa la HCL nr.__________ 

REGULAMENT 

DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU 

UTILIZATORII CASNICI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MURES 
 

Capitolul I  

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Mureş" semnat de către reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ teritoriale din 

judeţ, asociate in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES (ADI Ecolect 

Mureş), prevede la art. 16 că pentru asigurarea finanţării serviciilor de colectare, transport, 

sortare, compostare şi depozitare pârtile convin de comun acord să stabilească, în condiţiile 

legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii. 

Instituirea taxei speciale de salubrizare ca mecanism de finanţare a Sistemului de 

Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş) este prevăzută în 

Cererea de finanţare şi Analiza Instituţională, anexe ale Contractului de finanţare nr. 99065 din 

30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureş. 

Metodologia de calcul, instituire si administrare a taxei speciale pentru serviciul de 

salubrizare are la baza următorul cadru legal: 

• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 30; 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare art. 

454 lit. g) şi art. 484; 

• Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,republicată în 2014, cu 

modificările si completările ulterioare la articolele 25, 26 şi 27; 

• Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deşeurilor de 

ambalaje cu modificările si completările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru 

aprobarea cu modificări a OUG 74/2018); 

• OUG nr. 196 /2005 actualizata , privind Fondul pentru mediu, cu modificările si 

actualizările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a 

OUG 74/2018); 

• ORDIN nr.578 din 6 iunie 2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru 

aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru 

mediu; 

• Legea nr. 211/2011 a deşeurilor, cu modificările şi actualizările ulterioare (ultimele prin 

Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a OUG 74/2018); 

• Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si actualizările 

ulterioare. 



 

Capitolul II 

MODALITĂTI DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

II.1. CONDIŢII GENERALE 

 
Articolul 1 

(1) Pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgu Mureş, se instituie taxa specială de 

salubrizare pentru susţinerea, din veniturile realizate prin aplicarea ei și prin utilizarea integrală a 

acestora, a următoarelor activităţi ale serviciului de salubrizare: 

i. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare (provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii), inclusiv 

fracţii, colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; sunt incluse aici şi deşeurile 

periculoase, menajere şi deşeurile voluminoase colectate în cadrul campaniilor de 

colectare; 

ii. operarea/administrarea staţiilor de transfer zonale pentru deşeurile municipale şi 

deşeurile similare; 

iii. sortarea/transferul deşeurilor municipale şi deşeurilor similare prin Staţiile zonale, 

tratarea deşeurilor biodegradabile colectate separat prin Staţia de Compostare; 

iv. tratarea deşeurilor colectate în amestec prin Staţia de Tratare Mecanică şi 

Biologică; 

v. administrarea Depozitului zonal de deşeuri. 

Articolul 2 

(1) Taxa specială de salubrizare se datorează de către utilizatorii casnici, beneficiari ai 

serviciului public de salubrizare, pentru toate activităţile de salubrizare menţionate la Articolul 1 

şi care au în proprietate clădiri situate pe raza Municipiului Tîrgu Mureş. 

(2) Prin utilizatori casnici se înțeleg persoanele fizice care deţin în proprietate imobile cu 

destinaţia de locuinţă. 

(3) Prin excepţie de la alin.(2), în cazul clădirilor cu destinaţia de locuinţă, proprietate 

publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, taxa specială de salubrizare 

se datorează de concesionari sau titularii dreptului de administrare ori de folosinţă, după caz. 

(4) Persoanele care desfăşoară profesii liberale sunt asimilate utilizatorilor casnici, datorând 

taxa specială de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice în funcţie de numărul 

de membrii sau angajaţi ce desfăşoară profesia respectivă. 

(5) Valoarea taxei speciale de salubrizare se stabileşte anual de către Administraţia 

Domeniului Public - ADP şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local Târgu Mureş. 

(6) Identificarea și impunerea utilizatorilor casnici care nu depun declarații fiscale și care 

beneficiază de serviciul public de salubrizare se face de către Administraţia Domeniului Public – 

ADP. 

(7) Urmărirea şi încasarea taxei speciale de salubrizare, datorate de către utilizatorii casnici 

se face de către Direcţia Fiscală Locală Târgu Mureș. 
 

II.2 DECLARAŢIILE FISCALE 

Articolul 3 

(1) În vederea calculării sumelor de plată pentru activitatea de salubrizare, utilizatorii casnici 

care sunt proprietari de clădiri cu destinaţie de locuinţă, de pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Târgu Mureş, au obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei 

speciale de salubrizare (Anexa 1). Declaraţia se depune pentru fiecare unitate locativă deţinută, 

fie că este locuită de proprietar, fie că este închiriată altor persoane fizice. 

(2) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care sunt utilizate pentru 

desfăşurarea de profesii liberale (cabinete de avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale, 



birourile executorilor judecătoreşti, cabinete medicale, etc.), obligaţia de a declara şi achita taxa 

revine proprietarului imobilului.  

 În acest caz se va depune Declaraţia fiscală (Anexa 1) şi Declaraţia fiscală (Anexa 2). 

(3) Pentru imobilele cu destinaţia de locuinţă, pentru perioada în care nu sunt locuite, 

proprietarii sunt obligați să achite taxa stabilită și calculată pentru o persoană. 

(4) Prin excepție de la alin.(3) persoanele fizice care au în proprietate/coproprietate unul sau 

mai multe imobile nelocuite, nu datorează taxa specială de salubrizare pentru un imobil, pe 

perioada în care imobilul nu este locuit. 

(5) Obligaţia de a depune declarația revine proprietarului pentru fiecare unitate locativă 

deţinută și nelocuită (Anexa 1).  

(6) Taxa pentru o singură persoană se va datora începând cu data de întâi a lunii următoare 

depunerii declaraţiei. 

(7) Pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă deţinute de persoane fizice, pentru care se 

solicită taxa pentru o singură persoană se vor anexa în mod obligatoriu documente justificative, 

cum ar fi: 

a) - adeverinţă de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte nelocuirea/locuirea 

temporară a imobilului; 

b) - alte documente care justifică nelocuirea/locuirea temporară a imobilului; 

(8) Declaraţiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare se depun la 

Direcţia Fiscală Locală la Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice sau online la adresa de e-

mail declaratii.salubrizare@tirgumures.ro . 

(9) Ca urmare a depunerii declaraţiei, beneficiarii serviciului, conform art. 2, vor primi 

decizia de impunere în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorată pentru anul în 

curs. 

(10) În cazul neprimirii deciziei de impunere până la primul termen de plată, obligaţia de plată 

subzistă, utilizatorii casnici având obligaţia de a consulta site-ul/avizierul Primăriei Municipiului 

Târgu Mureş. 

(11) Cuantumul taxei speciale de salubrizare poate fi modificat, la cerere, pe parcursul anului, 

prin depunerea unor declaraţii rectificative. 

(12) Declaraţiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei 

modificări a datelor declaraţiei iniţiale, urmând ca modificarea taxei de salubrizare să opereze 

începând cu data de întâi a lunii următoare intervenirii modificărilor, atestate cu documente 

justificative. În cazul în care nu se prezintă documente justificative modificarea taxei de 

salubrizare va opera începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei 

rectificative. 

(13) În caz de deces a proprietarului imobilului, pe baza certificatului de deces prezentat de 

către orice persoană interesată, taxa specială de salubrizare se va recalcula începând cu data de 

întâi a lunii următoare intervenirii decesului.  

(14) Declarațiile fiscale depuse anterior intrării în vigoare a prezentului regulament rămân 

valabile și vor fi luate în considerare la stabilirea taxei speciale de salubrizare. 

(15) Persoanele fizice – utilizatori noncasnici și persoanele juridice vor achita contravaloarea 

serviciilor de salubrizare direct operatorului serviciului de salubrizare. Relaţiile dintre operatorul 

serviciului de salubrizare şi utilizatorii precizați se desfăşoară pe baze contractuale.  

 

Articolul 4 

(1) In cazul nedepunerii declaratiei pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de 

salubrizare, obligatia de plată va fi stabilită din oficiu, pentru fiecare imobil deţinut, după cum 

urmează: 

       - conform numărului de persoane care locuiesc la respectiva adresă, în baza 

informaţiilor deţinute; 

- pentru un număr de 3 persoane, în situaţiile în care nu se cunoaşte numărul exact de 

persoane care locuiesc la o anumită adresă. 

(2) Stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubrizare se face în baza deciziilor de impunere 

emise în condițiile Codului de Procedură Fiscală. 

 

mailto:declaratii.salubrizare@tirgumures.ro


Articolul 5 

(1) Colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor provenite de la utilizatorii casnici, generate 

de activităţi de amenajare și/sau reabilitare interioara a spatiilor aflate in proprietatea lor, se va 

realiza în baza unui contract încheiat direct între operatorul de salubritate și generatorii de 

deşeuri. 

(2) Colectarea deşeurilor de la evenimente speciale, a deşeurilor depozitate pe terenuri private, 

etc., se va realiza pe baza unui contract încheiat între generatorul de deşeuri si Municipiul Târgu 

Mureş. 

(3) Pentru activităţile precizate la alin.(1) și alin.(2) se va plăti un tarif stabilit de către 

Municipiul Târgu Mureş, calculat pe baza tarifului operatorului de salubrizare şi care va 

corespunde prevederilor din Contractele semnate. 
 

Articolul 6 

(1) Taxa specială de salubrizare se actualizează/modifică şi se aprobă până la 31 decembrie al 

anului în curs, pentru anul următor. 

(2) Este posibilă actualizarea/modificarea şi atunci când circumstanţele o impun. Actualizarea 

şi modificarea se realizează cu aplicarea prevederilor legale în vigoare, în condiţiile stabilite în 

Ordinul 109/2007 al Preşedintelui ANRSC şi cu considerarea tuturor clauzelor prevăzute în 

contractele de delegare atribuite privind modificarea tarifelor de operare. 

 

Capitolul III 

TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

Articolul 7 

(1) Taxa specială de salubrizare pentru utilizatori casnici se plăteşte anual, în patru rate 

egale, astfel: până la 31 martie pentru lunile ianuarie-martie, până la 30 iunie pentru lunile 

aprilie-iunie, până la 30 septembrie pentru lunile iulie-septembrie respectiv până la data de 15 

decembrie ale anului respectiv pentru lunile octombrie-decembrie. 

(2) Utilizatorii casnici care au dobândit/finalizat imobile în cursul anului, au obligaţia 

depunerii declaraţiei în termen de 30 de zile de la data dobândirii/finalizării şi datorează taxa 

specială de salubrizare începând cu data de întâi a lunii următoare, lunii în care au 

dobândit/finalizat imobilul. 

(3)   Taxa se calculează/datorează proporţional cu numărul lunilor rămase din anul în curs şi 

se achită conform alin.1.  

(4) Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine calculul 

şi plata majorărilor de întârziere în conformitate cu legislaţia fiscală incidentă. 

(5) Taxă specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în 

conformitate cu legislatia fiscală incidentă. 

(6) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubrizare se aplică 

măsurile de urmărire şi executare silită în conformitate cu legislatia fiscală în materie. 
 

Capitolul IV 

Facilități privind plata taxei speciale de salubrizare 

 

Articolul 8 

Sunt scutite de la plata taxei speciale de salubrizare următoarelor categorii de persoane fizice : 

(1)  Veteranii de război; văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de 

război; 

(2)  Persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului – Lege nr. 118/1990 republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art.1 din ordonanța 

Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000 cu 

modificările și completările ulterioare; 

(3)  Persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de 

invaliditate 



Scutirea se va acorda începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii documentelor 

doveditoare. 

 

Articolul 9 

(1)  În cazul familiilor numeroase, cu 3 sau mai mulţi copii minori aflați în întreținere și care 

domiciliază la aceeași adresă, taxa se datorează și se va calcula doar pentru doi copii. 

(2) Pentru al treilea, respectiv următorii copii minori, aflați în întreținere și care locuiesc la 

respectiva adresă, nu se datorează taxa specială de salubrizare. 

(3) La împlinirea vârstei de 18 ani proprietarul imobilului va depune o Declarație fiscală 

rectificativă  

 

Articolul 10  

Diferența de sume rezultată ca urmare a acordării facilităților mai sus precizate se suportă din 

bugetul local al Municipiului Târgu Mureș. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capitolul V 

 ANEXE 

 

ANEXA 1  

 

Declaraţia fiscală în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinţa proprie şi cele 

închiriate altor persoane fizice/persoane juridice ce desfăşoară profesii liberale) 

şi de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă 

a locuinţelor proprietate de stat/UAT 

 

 

DECLARAŢIE FISCALĂ 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

 pentru utilizatorii casnici 

 

Subsemnatul(a)   având calitatea de 

proprietar/chiriaş, concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă (în 

cazul locuinţelor proprietate de  stat/UAT)  al locuinţei  situată în localitatea Târgu Mureș 

str.___________________________________, nr.______ ,bl._____,sc._____,  

ap._______,   domiciliat(ă)  în  localitatea _____________________________________, 

str.   , nr.      ,bl.      ,sc.      ,ap.       , posesor al         seria          

, nr.  , C.N.P  , declar pe proprie răspundere 

că unitatea locativă are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 

 

 

Numele şi prenumele 

Calitatea (locatari

 stabili, 

chiriaşi, flotanţi) 

CNP  

Observatii 

    

    

    

    

    

    

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

completează declaraţia de impunere (dacă domiciliază la adresa menţionată). Pentru locuinţele închiriate 

persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa menţionată. 

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. 

 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul (se completează anul pentru care se face 

declaraţia) _______. 

 

Data   Semnătura   

 

Telefon ___________________, adresa e-mail________________________________________. 

 
Acest document conține date cu caracter personal prelucrate și protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

 
 

 

 



ANEXA 2  
DECLARAŢIE FISCALĂ 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile în care se 

desfăşoară profesii liberale 

 

 

Subsemnatul/a    , CNP   ,  BI/CI  seria          , nr.   , 

domiciliat(ă) în localitatea ,  str. ,   nr.   ,bl.   ,sc.   ,ap.   ,  în calitate   de  reprezentant  al  

    ,   cu   sediul  în 

  , str.   , nr.  , bl.        , sc.         

, ap.              ,    CUI   , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

  ,   având   calitate   de   proprietar   al   locuinţei   situată   în   

localitatea 

  ,str.  , nr.  ,bl.  ,sc.  , ap.   , declar pe proprie 

răspundere că unitatea locative are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 

 

 

Numele şi prenumele 

Calitatea 

(locatari stabili, 

chiriaşi, flotanţi) 

Cod numeric 

personal 

 

Observaţii 

    

    

    

    

    

    

Se vor trece ÎN TABEL datele tuturor membrilor de familie/locatarilor. 

 

 

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. 

 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul (se completează anul pentru care se face 

declaraţia)........... 

Estimez ca, pentru anul (se completează anul pentru care se face declaraţia)............ voi genera o 

cantitate de............[mc/an] de deşeuri 

 

 

Data   Semnătura   

 

 

Telefon ___________________________, adresa e-mail ___________________________ 

 

 

 

 
Acest document conține date cu caracter personal prelucrate și protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ANEXA 3  



Declaratia fiscală rectificativă în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de 

proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinta proprie şi cele închiriate altor persoane 

fizice/persoane fizice ce desfășoară profesii liberale) şi de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 

administrare sau de folosinţă locuinţelor proprietate de stat/UAT 

 

 

DECLARAŢIE FISCALĂ RECTIFICATIVĂ 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici 

 
 

Subsemnatul(a)  având calitate de proprietar/chiriaș, 

concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă (în cazul locuinţelor 

proprietate de  stat/UAT)  al  locuinţei  situată  în  localitatea …………………………. ,str. 

_________________________, 

nr.  ,bl.  ,sc.  ,   ap. ,    domiciliat(ă)   în   localitatea _________________________, 

str.  ,  nr.      ,bl.      ,sc.      ,ap.        ,  posesor  al          seria          , 

nr.  , C.N.P  , declar pe proprie răspundere 

că unitatea locativă și-a schimbat componenţa de la un numar de ...... membri la un număr de ...... 

membrii, noua componentă fiind următoarea 
 

 
Numele şi prenumele 

Calitatea (locatari 

stabili, chiriaşi, 

flotanţi) 

Cod numeric 

personal 

 
Observatii 

    

    

    

    

    

    

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

completează declaraţia de impunere (daca domiciliază la adresa mentionată). Pentru locuintele 

închiriate persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa menţionată. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în 

declaratii, că toate datele furnizate în această declaratie precum și documentele atașate sunt conforme 

cu realitatea. 

 

 

 

Data   Semnătura   

Telefon ________________., adresa e-mail ____________________________________________ 
 

 

 
Acest document conține date cu caracter personal prelucrate și protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4  

Declaratia fiscală rectificativă în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 



datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice/persoanelor 

fizice ce desfășoară profesii liberale 
 
 

 

 

DECLARAŢIE FISCALĂ RECTIFICATIVĂ 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile în care se 

desfăşoară profesii liberale 
 

 

Subsemnatul/a,______________________________________ CNP _________________________  

,  BI/CI  seria          , nr.    , domiciliat(ă) în localitatea   ,  str.   ,  nr._  ,bl.   ,sc.   ,ap.   ,  în calitate de reprezentant al       , cu sediul în    , str.   ,   nr.   ,   bl.  ,    sc.  ,    ap.  , CUI  , înregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

  ,   având   calitate   de   proprietar   al   locuinţei   situată   în   

localitatea_________________________________________________________ 

,str.  , nr.  ,bl.  ,sc.  , ap.  , declar pe proprie 

răspundere că unitatea locativă și-a schimbat componenţa de la un numar de ...... membri la un număr 

de 

...... membrii, noua componentă fiind următoarea (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 
 

 
Numele şi prenumele 

Calitatea (locatari 

stabili, chiriaşi, 

flotanţi) 

Cod numeric 

personal 

 
Observatii 

    

    

    

    

    

    

Se vor trece ÎN TABEL datele tuturor membrilor de familie/locatarilor. 

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. 

 

 

 

Data   Semnătura   

Telefon _____________________, adresa e-mail ______________________________________ 
 

 

 

 

 
Acest document conține date cu caracter personal prelucrate și protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. 

 

 


