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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

 
 

Piata Daciei  nr. 1, Buzău ● CUI:4233874● Cod 120271 ● Tel: +40 238 717 664/238 717 658  

● Fax: +40 238 726 801 

e-mail: primbz_cabinet@buzau.ro ●  www.primariabuzau.ro 
 

Nr........../….…/20……….                                              

DECLARAȚIE 

privind stabilirea taxei speciale de salubrizare 

  

 Subsemnatul     (pentru PF) /     împuternicit (pentru PJ) …………………......……………………………, 

legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie.....… nr. …………….., CNP ………………………, judeţ .............................. 

loc. ................................. .cod poştal ................ sector ....., str. ....................................................... nr. ....., bloc 

.... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax ............................., e-mail ….................……………….….. ,    

 Contribuabilul (PJ)/Persoana fizică autorizată..........….....................………………………………., Codul 

de  identificare fiscală ………....................., judeţ .................................. loc. ................................................... cod 

poştal ................ sector ....., str. ........................................................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap 

......... tel. ................................ fax ............................., e-mail ………………………………............., înregistrat 

la registrul comerţului ..................... la nr. ........................... ., cont IBAN …………………………………….., 

deschis la …………………………………….......….... în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare declar 

următoarele: 
 

Adresa proprietate 

Numar 

persoane  

(pentru 

persoane 

fizice) 

Cantiate 

deseuri (m
3
) 

(pentru persoane 

fizice autorizate si 

pentru persoane 
juridice) 

Taxa 

specială 

lei/lună 

Taxa 

specială de 

salubrizare 

datorata 

Termen de 

plată 

0 1 2 3 4 5 

      

      

      

      

      
 

 

 Anexez la prezenta declarație copii ale documentelor justificative, după cum urmează: 

1…………………………………………………………..   

2…………………………………………………………. 

3………………………………………………………….. 

 Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform 

legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

 Declarația reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii 

acesteia, în condițiile legii. 
 

 În cazul în care intervin modificări privind situația contribuabilului de natură să ducă la modificarea taxei, mă oblig să 

depun o nouă declarație care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective. 
 

 

Data.................................... 

  (data întocmirii declarației) 
 

Subsemnatul, 

........................................................... 
(numele, prenumele și semnătura) 

Semnătură reprezentant legal și ștampilă în cazul persoanelor juridice 


