
                                                                                                       A N E X A  3        

                                                                la Regulamentul privind taxa de salubrizare 

la Hotărârea nr.      a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

 

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……….                                            

  

DECIZIE  
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare 

  

 Numele și prenumele/Denumirea ………………......…………………………....................................…, 

 CNP /CUI………………….......……, 

 Domiciliul/Sediul: ROMÂNIA/ judeţ ...................................... ............................ municipiul/oras/comuna 

............................................................. .cod poştal ................... satul/sectorul ............................................., str. 

................................................................. nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax 

................................, e-mail ….................................……………….….. . 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr......./20......, privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia 

beneficiază individual fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare, se stabilesc următoarele 

obligații de plată privind taxa specială de salubrizare:  
 

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 

      

      

      

      

      
 

 Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează organului 

fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de ….% pe lună sau fracție de lună 

de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă creanțe fiscale de plată în sarcina contribuabilului. 

Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii. 

Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 zile de 

la comunicare, la organul fiscal local emitent. 
 

 

             Director Executiv, 
 
   ......................................................... 
    (prenume,  nume şi ştampilă) 

                       Întocmit azi data .........................., 

                                       ........................... 
                                   (funcţia,  prenume şi  nume) 
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 

Prenume şi nume __________________________________________________,  

CNP ____________________________B.I./A.I./C.I. serie _____ nr. _________.                                    

Semnătură contribuabil  ______________________  Data ___/___/_______ sau  

Nr. şi data confirmării de primire:  ___________________________________ 


