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Privind: aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice
din municipiul Tecuci care nu au încheiat contract de prest ări servicii cu operatorul
de salubrizare
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data
de
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată sub nr.
/
- raportul de specialitate întocmit de Direc ţia General Economică si Serviciul
i0 /3
Monitorizare Servicii Publice, înregistrat sub nr.
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate
nr._____
- minuta dezbaterii publice privind taxa speciala de salubrizare nr
- art.20, art.2 1, lit.i) din Legea cadru a descentraliz ării nr. 1 95 / 2006, actualizat ă;
- art. 183, alin (1) , alin(2) din Legea privind Codul de procedur ă fiscală nr. 207/2015;
- art. 1 ,alin.4, lit.k), lit.1), art8, alin3, lit j) din Legea serviciilor comunitare de utilit ăţi
publice nr. 5 1/2006, cu modific ările si completările ulterioare;
- art.13,alin(3), art. 25, art.26, alinl, lit. (c) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, nr. 10 1 / 2006, cu modific ările si completările ulterioare;
- art.484 din Legea privind Codul Fiscal nr.227 / 2015, actualizat ă în 2017;
- art. 161, cap. vIII, din Hot ărârea de Guvem privind Norrnele metodologice de
aplicare a Codului Fiscal nr. 1 / 2016, actualizat ă în 2017;
- Art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin.6 lit.a) din Legea 215/2001 privind adrninistra ţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-!

În baza prevederilor:
-art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia public ă
locală, republicată, cu modificările şi cornplet ăriie ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă Reguiarnentul privind .instituirea taxei speciale de saiubrizare pentru
persoanele fizice si juridice din municipiui. Tecuci care nu au încheiat contract de prest ări
servicii cu operatorul serviciului, conforrn anexei nr.2 la prezenta hot ărâre, parte
integrarit ă din aceasta.

Art.2. Se aprob ă taxa special ă de salubrizare pentru persoane fzice si juridice din
rnunicipiul Tecuci care nu au încheiat contract de prest ări servicii cu operatorul
serviciului, conforrn anexei nr. 1 parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
Art.3. Finanţ area serviciilor de salubrizare din Municipiul Tecuci se face din tarif, taxa
special ă de salubrizare si din alocaţii bugetare.
Art.4. Taxa special ă de salubrizare se aplic ă pentru anul fiscal 2018.
Art.5. Orice prevedere contrar ă prezentei hot ărâri se abrogă.
Art.6. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.7. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesa ţi, prin grija secretarului
municipiului Tecuci.
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EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si luridice
din muuicipiul Tecuci care nu au încheiat contract de prest ări servicii cu operatorul
de salubrizare
Relaţiile dintre operatorul serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali se
desf ăşoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de
salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritatea
administraţiei publice locale pe baza legislaţiei în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.
Taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din municipiul
Tecuci, care nu au încheiat contract de prestări servicii Cu operatorul serviciului, este
instituită în scopul decont ării către prestator a serviciilor de salubrizare . Veniturile
obţinute din această taxă se vor utiliza integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru
func ţionarea serviciului de salubrizare.
Conform art. 1, alin4), lit. k), lit.1) din Legea nr.5 1 /2006, cu modifîc ările si
completările ulterioare, serviciile de utilităţi publice func ţionează pe principiul
beneficiarul p1ătete, iar recuperarea costurilor de exploatare si de investi ţie se face prin
preţuri, tarife sau taxe,i după caz din alocaţii bugetare.
Autorit ăţile administraţiei publice locale au competenţă exclusiv ă, în condiţiile
legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionareaşi funcţionarea serviciilor
de utilităţi publice. In exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera
serviciilor de utilităţi publice, UAT Tecuci asigur ă cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu stabilirea şi aprobarea anuală
a taxelor pentru fînanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, în situaţiile prevăzute
de legi speciale.
Prin noul regulament privind instituirea taxei speciale de salubrizare se
urmărete atât asigurarea funcţionalităţii serviciului de salubrizare cât si ca utilizatorul să
achite costul corect al prestaţiei de serviciu.
Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art.45 pct.2 lit.c din
Legea 215 - Legea administraţiei publice locale coroborat cu cornpetenţele si atribuţiile ce
le revin autorităţilor adrninistraţiei publice locale în sfera serviciilor de utilităţ i publice,
considerărn că prezentul proiect întrunete cadrul legal pentru a fi dezb ătut si aprobat de
Consiliul Local Tecuci.
PR1
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RAPORT DE SPECIAUITATE

Privind: aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice
din municipiul Tecuci care nu au încheiat contract de prest ări servicii cu operatorul
de salubrizare
Potrivit Legii serviciului de salubrizare nr. 10 1 / 2006, rela ţiile dintre operatorii
serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali, persoanele fizice si juridice care
locuiesc , desfă oară activităţi pe raza administrativ teritorial ă a municipiului Tecuci se
efectuează pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de
salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de U.A.T. Tecuci.
Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de
salubrizare şi a cheltuielilor de investi ţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia
se face cu respectarea legisla ţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce
priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a
principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 5 1/2006, republicată, precum şi a
următoarelor principii:
a) recuperarea integral ă de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, dup ă caz,
subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea,
reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare;
b) menţinerea echilibrului contractual.
In acest sens, potrivit art.26, alinl, lit.c,din Legea serviciului de salubrizare nr.
1 0 1 /2006, cu modific ările si completările ulterioare, utilizatorii serviciului de salubrizare
pot achita contravaloârea serviciului de salubrizare optând pentru una din variante:
a) tarife, în cazul presta ţiilor de care beneficiaz ă individual, pe baz ă de contract de
prestare a serviciului de salubrizare;
c) taxe speciale, în cazul presta ţiilor de care beneficiaz ă individual fără contract.
Potrivit art. 30 din Legea rir.273 / 2006 privind finan ţele publice locale, cu
modificările si cornplet ările ulterioare, ale art.484 din Legea 227 / 2015 pi•ivind Codul
fiscal cu rnodific ăiile si completările ulterioare consiliul local al municipiului Tecuci
aprob ă taxele speciale.
Incepând cu data de 17.07.2017, depozitul de deeuri rnunicipale Rarnpa Rate
s-a închis, conform H.G. nr. 349 / 21.04.2005, aceste deeuri fiind transportate si
depozitate la noul depozit autorizat -Depozitul Zonal pentru Deeuri nepericuloase
Muchea-, jud. Br ăila, soseaua Brăila- Focani, krn79+439rn. Depozitul este amplasat la o
distanţă rutieră de cca 100 krn fa ţă de rnunicipiul Tecuci. Tariful pentru transport si
depozitare aprobat de Consiliul Local Tecuci este de 137,88 lei/ to f ără T.V.A. In aceste
condiţii costurile pentru colectarea ,înc ărcarea, transportui si depozitarea deeuri1or
muticia1e sunt de 233,241e•i /to f ără T.V.A. conform HCL nr. 244 /31.10.2017.

La calcularea taxei speciale de salubrizare s-au Iuat în considera ţie urrnătoarele
• indicele rnediu de producere a deeuri1or rnenajere, conforrn Ordinului ANRSC
nr. 11 1/2007,privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localit ăţilor - 0,83 kg / locuitor / zi;
• tariful pentru colectarea, înc ărcarea, transportul si depozitarea deeuri1or -233,24
lei/ to fără T.V.A.
• densitatea deeuri1or municipale aprobate prin HCL - 400 kg/mc;
• cantitatea estimativ ă de deeuri pe un an (noiernbrie 2016-noiembrie 2017)15164,32 to
Cantitatea total ă de deeuri/an produs ă de 1 persoană estimativă
0,83 kg/zi x 365 zile = 302,95 kg/an = 0,303 to/an
Cantitatea lunară deeuri produs ă de 1 persoan ă / lună
0,303 to/an: 12 luni = 0,02525 to/ lun ă
Contravaloarea presta ţiei:
0,02525 to/ lună x 277,56 lei/ to cu TVA= 7 lei/lun ă/persoană
Cantitatea total ă estimativă produsă de persoanele fizice Tecuci pe un an:
0,303 to/an x 38556 persoane = 11670,32 to/an
Cantitatea total ă estimativă produsă de persoane juridice pe an
15 164,32 to/an - 11670,32 to/ an= 3494 to/an
Costurile totale estimative pentru presta ţia de serviciu salubrizare persoane juridice
3494 to/an x 277,56 lei / to = 969795 lei/ an
Pentru acoperirea sumei se propune urm ătoarea schemă de taxe:
• persoane juridice O angajaţi - 1 0 lei / societate/lună
1750 societăţi x 10 lei/ soc. X 12 luni = 210.000 leiI an
• persoane juridice cu cel pu ţin un angajat - 1 7 lei/lun ăl angajat

Nr. sa/ariati

Nr.pers.jurid.

1
2
3
4
5
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

412
213
151
80
55
41
24
23
16
12
:10
15
2
6
5
8
4
4

-

20

]

7
5

Nr. tota/
salariati
412
426
453
320
275
246
168
184
144
120
110
180
26
84
75
128
68
72

1

133
100
37.4

3724 angajaţi x 17 lei/angajat x 12 Iuni = 759.696 lei

Având în vedere cele de rnai sus propunem instituirea si stabilirea taxei speciale de
salubrizare datorat ă de persoanele fizice si juridice, care nu au încheiat contract de prest ări
servicii salubrizare cu operatorul serviciului confonn Regulamentului de aplicare a taxei speciale
de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice, ataat la anexa nr 2 la prezentul proiect si
parte integrant ă din acesta, astfel:
-

-

-

pentru persoanele fizice

-

7 lei/ lună / persoană

persoanelejuridice fară salariaţi

-

10 lei/ lună/ punct de lucru

persoane juridice cu cel pu ţin un salariat 1 7 lei/angajat/lun ă

Directia General Econon,ic ă
Ionică Dascălu

-

Serviciul Monitorizare Servicii Publice
Daniel
U--II

~

La HCL nr.

Anexa nr. 1
/

Taxa specială de salubrizare
Incepând eu data de 01.01.2018
Valabilă pentru persoanele fizice si juridice care nu au încheiat contract prest ări serviciu
salubrizare cu operatorul soc. Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL
Valoarea taxei de salubrizare
pentru persoane fizice
Valoare
Valoare
propusă
aprobată
7Lei/
persoană/lună

7Lei/
persoană/lună

D.G.E.
Ionică Dascălu

Valoarea taxei de salubrizare pentru persoane juridice
Cu cel puţin un angajat
Fără salariaţi
Valoare
Valoare
Valoare propus ă
Valoare
propusă
aprobată
aprobată
lOLei/
punct de
lucrullună

lOLei/
punct de
lucrullună

17Lei/
angajat/lună

S.M.S.P.

17lei/
angajatllună
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Anexa nr._la
Hotărârea nr.
din__________

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU
PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
I.

Reglementări generale

Art.1 (1)Prestarea servicjuluj de salubrizare se face în conformitate cu contractul de
prestări servicii salubrizare încheiat de utilizator, persoan ă fizică sau persoan ă juridică, cu
operatorul serviciului de salubrizare de pe raza municipiului Tecuci.
(2) In cazul în care până la finele lunii februarie 2018 utilizatorii, persoane fizice si juridice,
nu au încheiat contract pentru prestarea activit ăţii serviciului de salubrizare acetia vor opta
pentru varianta achit ării prestaţiei prin taxa specială de salubrizare.
(3) Declaraţia pe propria răspundere a persoanelor fizice si juridice că nu încheie contract
cu operatorul de salubritate, împreun ă cu documentele justificative, se va depune pân ă la sfâritu1
lunii februarie 2018.
Art.2 Potrivit prevederilor art.484 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozi ţiile art.30 din Legea nr.273/2003, privind
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Consiliile locale aprob ă taxe speciale
pentru funcţionarea serviciilor publice, create în interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind
cuantumul taxelor speciale si aprobnd regulamente de stabilire a modului de organizare si funcţionare a
serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.
Art.3 Se instituie taxa de salubrizare pentru urm ătoarele activităţi:
precolectarea, colectarea si transportul deeuri1or municipale, inclusiv ale deeuri1or toxice
periculoase din deeuri menajere, cu excep ţia celor cu regim special;
depozitarea controlat ă a deeuri1or municipale;
Art.4 (1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare se stabi1ete anual
Local al Municipiului Tecuci.

si

se aprobă de Consiliul

Art 5 (1) Potrivit prevederilor art 26 alin (2) din Legea serviciului de salubrizare a localit ătilor
nr 1 O 1 /2006, republicat ă, cu modificările si completările ulterioare, pentru asigurarea finant ării
activitătilor serviciului de salubrizare menti onate la pct 3, utilizatorii achit ă contravaloarea serviciului de
salubrizare prin: .
a)tarife, în cazul pi estatiilor de care benefciaz ă individual pe bază de contract de pi estare a
serviciului de salubrizare,
c)taxe speciale, în cazul presta ţiilorde care beneficiaz ă individual fră contract.
(2)Taxa spcia1 ă de salubrizare se p1 ătete de c ătre toţi producătorii de deeuri menajere si
nemenajere, locuiesc sau clesfuo ără aetivităţi pe raza inunicipiului Tecuci si care nu au încheiat
contract de prest ări servicii cu operatorul serviciului.
(3) Taxa special ă de salubrizare se aplic ă peritru anul fiscal 2018.

Art.6 Municipiul Tecuci, prin Serviciul de Monitorizare, Împreun ă cu operatorul de salubritate,
au obligaţia să ţină la zi evidenţ a tuturor utilizatorilor (persoane fizice si juridice)cu si fară contracte de
salubrizare.

11. PERSOANE JURIDICE
Art.7 (1) Utilizatorii persoane j uridice vor încheia contract pentru prestarea activit ăţilor
serviciului de salubrizare cu operatorul serviciului de pe raza Municipiului Tecuci si achită
contravaloarea serviciului de salubrizare pe baz ă de tarif, tinând cont de metrii cubi de deeuri colectate
iprovenite din activitatea comercial ă specifică fiecărui agent economic.
(2) Pentru orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului, au obliga ţia
să încheie acte adi ţionale, în termen de 30 de zile.
(3) In categoria utilizatori persoane juridice care vor încheia contract de salubrizare se cuprind
toţi agenţii economici care au sediul principal sau puricte de lucru în municipiul Tecuci, inclusiv
persoanele care desf ă oară activităţi pe baza liberei ini ţiative la nivelul cabinetelor medicale, de
avocatură, notariale, de expertiz ă contabilă, de expertiză tehnică, de consultanţă fiscală, de contabil
autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectur ă, de executare judec ătoreasc ă,
cele autorizate s ă execute lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografie sau
alte profesii asemănătoare desfă urate în mod autonom, în condiţiile legii.
social)

Art.8 Persoanele juridice care au sediul social în imobile cu destina ţie mixtă (locuinţă
si nu au punct de lucru la adresa respectiv ă, nu datorează taxa de salubrizare.

si sediu

Art.9 (1)Utilizatorii persoane j uridice care de ţin autorizaţii de funcţionare, dar care nu desfă oară
nicio activitate economic ă, au activitatea suspendat ă iar ulterior nu i-au reluat activitatea, nu datoreaz ă
taxa de salubrizare pentru perioada suspend ării activităţii, respectiv perioada pentru care fac dovada c ă
nu desfă oară activitate economic ă, în baza declaraţiei de impunere, la care anexeaz ă certificatul
constatator emis de c ătre Oficiul Registrului Comer ţului, sau a situaţiilor financiare anuale din care s ă
rezulte că nu desfăsoară activitate.
(2) Utilizatorii persoane juridice, afla ţi în procedură de insolvenţă, pentru care s-a dispus
deschiderea procedurii generale a falirnentului si dizolvare, conform unei hotărâri pronunţate în dosarul
cauzei, începând cu data pronun ţării sentinţei sau a Rezoluţiei ONRC, nu datorează taxa de salubrizare.
Art.10 Taxa special ă de salubrizare va fi sc ăzută din evidenţa organului fiscal în cazul
utilizatorilor persoane jundice radiati din Registrul Comertului sau din registrele în care au fost
înregistraţi.

111. PERSOĂNE FIZICE
Art 1 1 (1) Utilizatorii persoane fzice cai e vor încheia conti act pentru prestarea activit ătilor
serviciului de salubrizare cu operatorul serviciului, vor achita contravaloarea presta ţiei serviciului în
condiţiile stabilite prin contract. .
IV. PROCEDURA DE ÎNCASARE

si STABILIRE A TAXEI DE SALUBRIZARE

Art.12 (1)Utilizatorii prsoane juridlce, care nu au încheiat contract de salubrizare cu operatorul
. li se instituie taxa special ă de
de salubritate până Ia termenul stabilit, finele lunii februarie 2018,
salubrizare.
2

(2) Taxa special ă de salubrizare pentru persoane juridice, se stabi1ete pe baza Declaratiei
acestora, în func ţie de numărul de salariaţi care au contract individual de munc ă si numărul de puncte de
Iucru în care îi desf ă oară activitatea agentul econornic, iar în cazul nedepunerii acesteia pe baza datelor
existente în dosarul fiscal sau informa ţiilor obţinute de la terţi.
(3) Valoarea taxei de salubrizare, pentru fiecare salariat al agentului economic, este de 17
lei!lună.
(4) Agentul economic care nu are salaria ţi, datorează o taxă în valoare de 10 lei!lun ă/ punct de
lucru.
Art.13 (1)Persoanelor fizice care locuiesc pe raza municipiului Tecuci si care nu au încheiat
contract de salubrizare cu operatorul de salubritate , li se instituie taxa special ă de salubrizare si sunt
obligate la plata acesteia.
(2) Biroul UIES-PF va stabili taxa de salubrizare pe baza Declara ţiei contribuabilului, ori pe
baza datelor existente în dosarul fiscal sau informa ţiilor de la terţi în cazul nedepunerii declara ţiei. Taxa
de salubrizare se stabi1ete in functie de numarul de persoane din fiecare familie, pentru fiecare imobil
care este locuit, folosit sau inchiriat.
(3)Valoarea taxei de salubrizare, este de 7 lei!luna, de persoana.
(4) In cazul persoanelor fizice, pentru care se probeaz ă cu documente de tipul viz ă fiotant, acte
de detaare, încorporare, declara ţie pe proprie r ăspundere autentificat ă la notariat, ori alte documente
justificative, din care s ă rezulte că nu locuiesc la adresa de domiciliu si perioada lipsei de la adresa de
domiciliu, nu datorează taxa de salubrizare pentru perioada de valabilitate a documentelor prezentate.
(5) Recalcularea taxei de salubrizare va opera cu data de intai a lunii urmatoare depunerii
documentelor justificative si este valabila pana la data de 3 1 decembrie a anului respectiv.
Art.14 (1) Nu datorează taxă de salubrizare:
- Persoanele fizice cu handicap grav i accentuat;
- Veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerec ăsătorite ale veteranilor de război;
- Persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Decretul - Iege nr. l l 8/1 990, republicat, cu modific ările
şi completările ulterioare.
(2) In alte cazuri neprevăzute, acestea vor fi analizate de Serviciul Monitorizare Servicii Publice
din cadrul Municipiului Tecuci, care va propune Primarului municipiului Tecuci aprobarea sau
respingerea cererii dup ă caz prin emiterea unei Dispozi ţii.
V. DISPOZIŢII FINALE
Art.15 (1) Taxa special ă de salubrizare se datoreaz ă pentru întreg anul fiscal si are termene de
plată scadente la 31 martie si 30 septembrie.
(2) Taxa special ă de salubrizare se achita în contul Municipului Tecuci
nr.R038TREZ30721 15O25OXXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Tecuci. Codul de înregistrare
fiscală al Municipiului Tecuci este 4269312.
(3) Taxa special ă de salubrizare se poate achita si la casieria Primăriei Municipiului Tecuci.
(4) Neplata taxei de salubrizare la termenele scadente atrage major ări de întârziere de 1 % pe lun ă
sau fracţiune de lună conform Coduui de procedur ă fiscală.
Art.16 Sum]e încasate din taxa de salubrizare se constituie venit la bugetul local al
Municipiului Tecuci. Aceste suinc vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de între ţinere i
funcţiouare a serviciului public de salubrizare si vor fi decontate lunar operatorului dc salubritate.

Art.17. Prevederile prezentului regularnent nu sunt aplicabile în situa ţia în care contractul de
prestări servicii de salubrizare este denun ţat/reziliat de c ătre p ărţi din diferite cauze, recuperarea sumelor
rezultate din executarea contractului efectuându-se potrivit procedurii de drept comun, scopul
prezentului Regulament fiind si acela de a crete num ărul utilizatorilor persoane fizice si juridice care
încheie contract de salubrizare.
Art.18. (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obliga ţia să identifice utilizatorii care
beneficiază deprestarea serviciului de salubrizare i ără contract, în condi ţiile legii.
(2) Până la data de 31 martie 2018 si apoi lunar, operatorul de salubritate va transrnite c ătre
Primăria Municipiului Tecuci situaţia detaliat ă a persoanelor fizice si juridice care au încheiat contract
cu acesta precum si cu cei care nu au încheiat contract.
(3) Modificările intervenite într-o lună vor fi operate începând cu ziva de întâi a lunii urm ătoare.
(4) Situaţia detaliată va cuprinde toate datele de identificare a persoanelor fizice si juridice:
* nurne prenume / denumire
* adresă / sediu
* CNP/CUI
* nr. si data încheierii contractului

T1

ANEXA l
la Reguiarnent

ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI

805300 TECUCI, str. 1 Decernbrie 1918, nr. 66,
Tel. Central ă : 0372-364111

e-mail: registratura municipiuItecuci.ro
WEB: www.niunicipiultecuci.ro

PRIMAR

Telefon SECRETARIA T. 03 72 -3641 77; FAX:0236- 816054

Declaraţie
privind taxa special ă de salubrizare pentru persoane fizice
Subsemnatul (a
, domiciliat (ă) în localitatea
CNP
sc.
ap._______
rir.
bl.
str,
proprietar al imobilului (membru de familie) situat în Tecuci,
judeţ
bl.
sc. ap._________
nr.
str.
cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privitoare la declara ţiile nesincere date în faţa
autorităţilor de stat si publice, declar pe propria răspundere, c ă în imobilul mai sus menţionat locuiesc
persoane si că deţin/nu deţin alte proprietăţi2 în Tecuci.
Totalul de
persoane menţionate mai sus este compus din:
Număr membri de familie/ CNP/ Numele

Număr chiriai/ CNPI Numele

si prenumele

si prenumele

Alte persoane/ CNP/ 14wnèle si prenumele

Tecuci,
Data

S ernnătura.

sc sa mcntorsa ar!n1rcl de prrsLase ccr loccdcsr Ia adrcsc declarat
°pestni fiecarc proprelotc se va coinlclela o declaaie

ANEXA2
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ANEXA NR.2
a Reguianent

ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMA R

805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,
Tel. Central ă : 0372-364111

. ;.
LH

e-mail: registratura(municipiuItecuci.ro
WEB: www.municipiultecuci.ro
Telefon SECRETARIA T. 03 72-3641 77; FAX:0236-816054

Declaraţie
privind taxa special ă de salubrizare pentru persoane juridice

Date de identificare a societ ăţii
cUI._________________
Denumire
judeţ

sediu
Localitate

str.

nr. _______, bl. _______ ap.

cod pota1

sector
Avnd punct de lucru înjude ţul Galaţi, municipiul Tecuci
Forma de dobndire (jroprietate, închiriere, concesiune, administrare, folosin ţă, alte modalităţi)

Cont bancar
Banca
Nr.
crt

Adresa punctului de lucru sau locaţie în care se desfă oară
activităti economice

Director,

Destinaţia2
Nerezidenţială/Mixtă/Agricol ă/
Altă_destrnaţie

Nr.
salariati

Contabil,

Data,

Sc ancxeaz ă e()pii aie documentclor, certificatc de conformilale cu originalul, confoms art.6 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de proccdur ă
iiscal ă, cu rnodilic ările i cornplct ările ulterioare.
Se dctaliază conforrn activităţii desfaş urate si obiectului de activitatc autorizat dc func ţiouare
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ANEXA 3
Ia Reauiarnent
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ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

805300TECUCI,str.1Decernbrie 1918, nr. 66,

,

•.

e-mail: registratura(municipiu1tecuci.ro

L3_]

WEB: www.municipiultecuci.ro
Telefon SECRETARIAT: 0372-3641 77; FAX:0236-816054

Declaraţie
pe propria răspundere
Subsemnatul (a)
CNP

,

domiciliat (ă) în localitatea
nr._________ bl.

str,
judeţ
str.

sc.

ap.______

proprietar al imobilului (membru de familie) situat în Tecuci,
nr.

bl.

sc. ap._________

cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privitoare la declara ţiile nesincere date în fa ţa
autorităţilor de stat si publice, declar pe propria r ăspundere, c ă nu am încheia contract de prest ări servicii
salubrizare cu operatorul Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL s i voi achita taxa special ă de
salubrizare pe anul

Semnătura,

Tecuci,

Data

CI

