VERIFICAT

ROMANIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 6a
la Hotararea nr. 189
din 27 decembrie 2017

(Organ de specialitate)

Nr/Data inregistrarii..................................
Semnatura/Stampila...................................

DECLARATIE
Privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice
Conform H.C.L. nr. 189 din 27.12.2017
Subsemnatul __________________________________ C.I. seria __________ nr. _____ cod
numeric personal ___________________ eliberat de Politia __________ _____la data de__________
Domiciliul: loc. _____________ , jud. ___________ , str. ____________ ,nr. _____ , bl._____
Sc. _____ , ap. ______ , telefon ___________
Declar pe propria raspundere ca ma oblig la plata taxei de salubrizare pentru .............. persoane.
PERSOANE
Nr.
crt.

Adresa cladirii

Nr.
pers.

FIZICE
Cuantum lei/luna
(nr.pers.*9.97lei)

Suma datorata pentru anul
fiscal 2018
(coloana 4 *12 luni)

TOTAL

OBLIGATII CONTRIBUABIL
1. Orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie va fi comunicata, in scris, la Serviciului
de specialitate urmarire si executare silita din cadrul U.A.T Municipiul Onesti, in termen de 15 de zile de la
data producerii acesteia in vederea operarii;
a) În cazul în care intervin schimbari cu privire la numărul persoanelor care locuiesc într-un imobil, se vor putea face
modificări în timpul anului prin declaraţii rectificative, pe baza documentelor justificative respectiv, sa prezinte actele
doveditoare pentru schimbarea domiciliului la alta adresa decat cea la care era inregistrat.
b) Impunerea taxei speciale se face pentru proprietarul/coproprietarul /chiriașul titular al imobilului, pe baza declarației
informative, dată de capul de gospodărie/ocupant care declară sub sancțiunea de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de
codul penal, numărul de persoane care locuiesc în acesta.
c) Daca o persoană fizica detine mai multe imobile, cu destinația de locuință, va depune o declaratie pentru
toate imobilele, cu indicarea numărului de persoane care locuiesc în fiecare dintre acestea.
2. Pentru anul 2018, taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice, se datoreaza si se achita lunar pana
la data de 15 inclusiv, pentru luna anterioara.
Plata taxei speciale de salubrizare se poate face si anticipat pentru tot anul in curs, la ghiseele
Direcţiei economice ale Primariei municipiului Onesti sau pe site-ul www.ghiseul.ro.
3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata majorarilor de intarziere precum
si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
4. Nedepunerea declaratiei sau a declaratiei rectificative precum si depunerea acestora peste termen
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 25 lei si 2.500 lei;
5. Declaratia de impunere constituie instiintare de plata conform Codului de Procedura Fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare .

Numele şi prenumele declarantului

Semnătura

