ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SIGHETU MARMAŢIEI
HOTĂRÂREA NR.1/2021
privind unele măsuri pentru deblocarea activităților de colectare a deșeurilor
în municipiul Sighetu Marmaţiei
Consiliul local al municipiului Sighetu Marmației, convocat de îndată în ședință extraordinară
în data de 20.01.2021, din inițiativa dlui Primar;
Văzând Referatul de aprobare al Primarului municipiului Sighetul Marmaţiei înregistrat sub
nr. 703 din 20.01.2021;
Examinând:
- raportul de specialitate nr. 704/20.01.2021 a Direcţiei Economice
- raportul de specialitate nr. 757/20.01.2021 a Direcției venituri;
prin care, se solicită aprobarea implementării la nivelul municipiului Sighetu Marmaţiei
măsuri pentru deblocarea activităților de colectare a deșeurilor în municipiul Sighetu Marmaţiei
Văzând adresa nr. 118/19.01.2021 a SC HERODOT S.R.L. înregistrată la municipiul Sighetu
Marmaţiei sub nr. 702/19.01.2021 însoțită de fișa de fundamentare a tarifului și memoriul tehnic,
respectiv adresa nr. 119/20.01.2021 a SC HERODOT S.R.L. înregistrată la municipiul Sighetu Marmaţiei
sub nr. 763/20.01.2021.
În baza prevederilor cuprinse în:
- art. 454, lit. g, art. 484, art. 485 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare,
- art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare
- art. 8, alin. 3, lit. (3), art. 10 alin. 12, 13 și 15, art. 44, alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată
- art. 6, alin. 1 lit. k, l, art. 8 alin. 1, art. 26 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare
a localităților, republicată
- art. 17 din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor republicată
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor, cu modificările și completările ulterioare
- SR 13400:2016, Salubrizarea localităților. deșeuri urbane. prescripții pentru determinarea
cantităților de deșeuri urbane și pentru dimensionarea capacităților de precolectare, colectare și transport
Ţinând seama de avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat, al Comisiei pentru mediu, servicii de utilitate publică,
gospodărie comunală, exploatarea şi întreţinerea reţelelor edilitare, transport urban, comerţ, agricultură şi
industrie alimentară precum și al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei
publice, respectarea drepturilor cetăţenilor şi libertăţilor religioase şi de cult, relaţii externe, probleme ale
minorităţilor, relaţii cu cetăţenii şi mass – media.
Văzând prevederile cuprinse în art. 7 alin 13 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7, lit. n, alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit.
c, art. 139 alin. 3 precum și a art. 196 alin. 1 lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă tariful practicat de SC HERODOT SRL pentru activităţile de salubrizare în
municipiul Sighetu Marmaţiei la suma de 708,51 lei/tonă cu TVA respectiv 247,9785 lei/mc. cu TVA
pentru colectat, transportat și depozitat deșeuri fracție umedă.
Art.2 Se aprobă modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii
serviciului public de salubrizare care nu au încheiate contracte de prestare cu operatorul de salubritate şi
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beneficiază de serviciul public de salubritate, taxă specială cuprinsă în Anexa A, Capitolul VIII – taxe
speciale, la Hotărârea nr. 88/2020 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei, privind
aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile în municipiul Sighetu Marmaţiei în anul 2021 după cum
urmează:
- persoane fizice - 14 lei/persoană/lună respectiv 168 lei/persoană/an.
- persoane juridice - 150 lei/persoană juridică/lună echivalent a 0,6mc/persoană juridică lună
respectiv 1800 lei/persoană/an.
Art.3. Se aprobă modificarea procedurii de încasare aferentă taxei speciale de salubrizare
pentru utilizatorii serviciului public de salubrizare care nu au încheiate contracte de prestare cu operatorul
de salubritate şi beneficiază de serviciul public de salubritate, anexa nr. 10 la Hotărârea nr. 88/2020 a
Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale
aplicabile în municipiul Sighetu Marmaţiei în anul 2021 înlocuindu-se cu anexa ce face parte componentă
din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă greutatea specifică a deșeurilor menajere ca echivalent a 350 kg/mc,
respectiv 2,857 mc/tonă, greutate ce urmează a fi utilizată ca bază de calcul la nivelul municipiului
Sighetu Marmaţiei dacă la nivelul localității sau a beneficiarului serviciului public de salubritate nu a fost
stabilită prin măsurători și înregistrări statistice o altă greutate specifică a deșeurilor.
Art.5. Se aprobă indicele de generare de deșeuri aferent anului 2021 ce urmează a fi utilizată
ca bază de calcul la nivelul municipiului Sighetu Marmaţiei ca echivalent a cantității de
0,65kg/persoană/zi respectiv 237,25 kg/persoană/an.
Art.6. Pentru operatorii economici de la care colectarea transportul și depozitarea deșeurilor
se efectuează utilizându-se un tarif pe mc. (cantitate fixă), cantitatea minimă facturabilă este de 0,2
mc/lună dacă la nivelul beneficiarului serviciului public de salubritate nu a fost stabilită prin măsurători și
înregistrări statistice o cantitate mai mare de deșeuri, caz în care cantitatea facturată se negociază de
comun acord între prestator și beneficiarul serviciului.
Art.7. Se ia act de suspendarea contractelor de prestare a serviciului de salubrizare la tariful
de 14,26 lei/luna /persoana, respectiv de intenția operatorului serviciului public de salubritate de a rezilia
aceste contracte încheiate între persoanele fizice și operatorul S.C. Herodot S.R.L. ca urmare a încetării
activității de depozitare temporară pe platforma din municipiul Sighetu Marmaţiei.
Art.8. Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Contractul de
concesiune a serviciului public de salubritate în municipiul Sighetu Marmaţiei și Regulamentul de
organizare şi funcţionare a activităţii de salubrizare în municipiul Sighetu Marmației
Art.9. Tariful cuprins în art.1 din prezenta hotărâre se va aplica pe toată perioada în care
operatorul serviciului public de salubritate din municipiul Sighetu Marmaţiei va colecta, transporta și
depozita deșeurile în depozitul din județul Bihor.
Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
municipiului Sighetu Marmaţiei prin aparatul de specialitate al acestuia, Serviciul public Direcția venituri
și SC HERODOT SRL.
Art.11. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului judeţul Maramureş;
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei;
SC HERODOT SRL;
Direcția venituri
Direcţia Economică;
Aducere la cunoștință publică în Monitorul Oficial local
Dosar hotărâri.
Sighetu Marmaţiei, 20.01.2021

Președinte de ședință
Curmei Adriana Irina

Contrasemnează
Secretarul general al municipiului
Sighetu Marmaţiei
Rednic Sorin Ioan
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Anexa la Hotărârea nr. 1 /2021 a Consiliul local al municipiului Sighetu Marmaţiei
REGULAMENT CU PRIVIRE LA INSTITUIREA ȘI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE
SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI PENTRU UTILIZATORII
SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE CARE NU AU ÎNCHEIATE CONTRACTE DE
PRESTARE CU OPERATORUL DE SALUBRITATE ŞI BENEFICIAZĂ DE SERVICIUL
PUBLIC DE SALUBRITATE

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă specială în temeiul următoarelor prevederi:
- art. 454, lit. g, art. 484, art. 485 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare,
- art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- art. 8, alin. 3, lit. (3), art. 10 alin. 12, 13 și 15, art. 44, alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată
- art. 6, alin. 1 lit. k, l, art. 8 alin. 1, art. 26 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a
localităților, republicată
- art. 17 din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor republicată
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cu
modificările și completările ulterioare
- SR 13400:2016, Salubrizarea localităților. deșeuri urbane. prescripții pentru determinarea cantităților de
deșeuri urbane și pentru dimensionarea capacităților de precolectare, colectare și transport
fiind fundamentată pe necesitatea asigurării prestațiilor efectuate pentru salubrizarea localității, de care
beneficiază întreaga comunitate locală și individual, cei care nu dețin un contract individual de
salubritate.
(2) Taxa de salubrizare este datorată de către următoarele categorii de beneficiari ai serviciului public de
salubrizare ce nu au încheiate contracte de prestare cu operatorul de salubritate:
a. persoane fizice care dețin în proprietate imobile în municipiul Sighetu Marmaţiei
b. persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cabinete de
avocatură, cabinete medicale, cabinete notariale, precum și de alte asemenea entități care dețin în
proprietate imobile în municipiul Sighetu Marmaţiei, ce sunt utilizate pentru desfășurarea de profesii
liberale pentru titular și fiecare angajați
c. persoane juridice care dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul Sighetu
Marmaţiei pentru persoanele fizice care locuiesc în respectivele clădiri
(3) Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul
administrativ al municipiului Sighetu Marmaţiei altele decât cele menționate la art. 3, nu plătesc taxa de
salubrizare, dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru
ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să
efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este
necesar. Prin excepție, persoanele juridice care dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință în
municipiul Sighetu Marmaţiei, vor plăti taxa de salubrizare stabilită potrivit prevederilor prezentului
Regulament, doar pentru persoanele fizice care locuiesc în respectivele clădiri.
(4) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de contribuabili:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate.
(5) Scutirea de la plata taxei de salubrizare, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin
care se atestă încadrarea într-una din categoriile susmenţionate. Copia actelor rămâne ca document oficial
la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.
(6) În cazul persoanelor cu handicap, scutirea de la plata taxei de salubrizare se stabilește atât pe baza
listelor transmise lunar de către Direcţia de Asistenţă Socială Sighetu Marmaţiei, cât și în baza cererilor
depuse de persoanele îndreptățite, urmând ca aceasta să fie aplicată începând cu luna următoare celei în
care au fost depuse actele menționate anterior.
(7) Scutirea se acordă persoanelor îndreptățite, pe baza legitimațiilor sau a documentelor doveditoare care
atestă încadrarea acestora într-una din categoriile susmenționate conform legislației în vigoare.
(8) Persoanele fizice, care dețin în proprietate imobile în municipiul Sighetu Marmaţiei, au obligația să
declare numărul de persoane care locuiesc în imobil.
(9) În vederea stabilirii taxei de salubrizare, persoanele fizice, care dețin în proprietate imobile în
municipiul Sighetu Marmaţiei și NU AU ÎNCHEIATE CONTRACTE DE PRESTARE CU
OPERATORUL DE SALUBRITATE DAR BENEFICIAZĂ DE SERVICIUL PUBLIC DE
SALUBRITATE, au obligaţia de a depune o declaraţie cu privire la numărul de persoane care locuiesc în
imobil, la Direcția de Venituri a Municipiului Sighetu Marmaţiei, până la data de 31 martie 2021. În
situația apariției oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil,
proprietarul imobilului are obligația de a depune declarația rectificativă în termen de 30 de zile de la data
apariţiei modificării respective.
(10) Declararea numărului de persoane care locuiesc în imobil se va face pe propria răspundere, de către
persoanele fizice care dețin în proprietate imobile cu destinație de locuință, sub sancţiunile prevăzute de
art. 326 Cod penal aplicate faptei de fals în actele publice.
(11) Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere și pentru persoanele
care beneficiază de scutire de la plata taxei de salubrizare aceasta fiind analizată și încadrată în procedura
de scutire de către compartimentul de specialitate.
(12) Persoanele prevăzute la pct. (2), care dobândesc un imobil în cursul anului, au obligația de a depune
o declarație cu privire la stabilirea taxei de salubrizare, în termen de 30 de zile de la data dobândirii
imobilului, iar impunerea la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare
celei în care imobilul a fost dobândit.
(13) În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare imobil,
asociaţiile de proprietari sau persoanele juridice ce au în proprietate imobile cu destinația de locuințe au
obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.
(14) Persoanele fizice care lipsesc temporar (mai mult de 2 luni) din municipiul Sighetu Marmaţiei sunt
scutite de plata taxei de salubritate pentru perioada în care acestea lipsesc. Scutirea se acordă pe bază de
cerere depusă de proprietarul imobilului sau de orice persoană majoră ce locuiește în același imobil,
începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă că persoana
lipsește din localitate. Cererea de acordare a scutirii se va face pe propria răspundere sub sancţiunile
prevăzute de art. 326 Cod penal aplicate faptei de fals în actele publice și va fi însoțită de o fotocopie a
unui document indiferent de natura acestuia prin care să poată fi făcută dovada faptului că persoana
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lipsește din localitate. Copia actelor rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale. În condițiile în care se face dovada că persoana nu a lipsit din
localitate în perioada declarată măsura de acordare a scutirii se anulează persoana în cauză urmând a fi
obligată să achite în mod retroactiv cuantumul restant al taxei de salubritate.
(15) Pentru imobilele care sunt locuite doar temporar (case de vacanță, apartamente sau imobile locuite
temporar, spații cu destinația de locuință care nu sunt locuite permanent, etc.) și nu sunt imobile de
domiciliu sau reședință, obligația de a declara și achita taxa de salubrizare revine proprietarului, taxa fiind
calculată luându-se în considerare o singură persoană.
(16) Pentru clădirile cu destinație de locuință, aflate în proprietatea municipiului Sighetu Marmaţiei,
închiriate persoanelor fizice, taxa de salubrizare este datorată de către locatari. În acest sens, locatarul
titular al contractului de închiriere sau în subsidiar proprietarul imobilului va declara numărul de persoane
care locuiesc în imobilul închiriat.
(17) În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare imobil cu
destinație de locuință, aflat în proprietatea Municipiului Sighetu Marmaţiei și închiriat persoanelor fizice,
Serviciul public de gospodărie Urbana vor prezenta până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, situația
contractelor de închiriere încheiate cu persoanele fizice în cursul anului anterior, precum și numărul de
persoane care locuiesc în fiecare imobil închiriat. Totodată Serviciul public de gospodărie Urbana are
obligația comunicării din oficiu către Serviciul public Direcția venituri a oricărei modificări în ceea ce
priveşte numărul de persoane ce locuiesc în imobilele proprietate a municipiului Sighetu Marmaţiei în
termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării respective
(18) În cazul imobilelor, proprietatea persoanelor prevăzute la pct. (2), lit. a și lit. b, ce sunt utilizate
pentru desfășurarea de profesii liberale (cabinete de avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale,
birourile executorilor judecătorești, cabinete medicale, etc.) sau orice alte activități economice, obligația
de a declara și achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului. În această situație, proprietarul
imobilului datorează taxa de salubrizare în funcție de numărul de membri sau angajați ce desfășoară
profesia respectivă. Prin excepție, în cazul în care aceste imobile sunt închiriate persoanelor juridice,
proprietarul imobilului nu va datora taxa de salubrizare, cu condiția ca, persoana juridică care deține
imobilul cu titlu de chirie, să aibă contract încheiat direct cu operatorul serviciului de salubrizare.
(19) În cazul imobilelor cu destinație de locuință care se află în proprietatea persoanelor juridice, obligația
de a depune declaraţia în vederea stabilirii taxei de salubrizare și de a achita taxa de salubrizare revine
reprezentantului persoanei juridice respective. Acesta va depune o declarație cu privire la numărul de
persoane care locuiesc în imobil, la Serviciul public Direcția venituri a municipiului Sighetu Marmaţiei,
până la data de 31 martie 2021. În situația apariției oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de
persoane care locuiesc în imobil, reprezentantul persoanei juridice are obligația de a depune declarația
rectificativă în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării respective.
(20) Prin excepție de la pct. (2), lit. c, persoanele juridice care au ca obiect de activitate construcția de
imobile cu destinație de locuință în scopul valorificării, nu au obligația depunerii declarației pentru
imobilele nou construite, pentru perioada în care imobilele respective se află în proprietatea
constructorului în vederea valorificării și acestea nu sunt locuite.
(21) Prin excepție de la pct. (2), persoanele fizice și persoanele juridice care dețin în proprietate imobile
situate în zone unde nu există drum public de acces sau unde datorită configurației drumului de acces
(relief accidentat, lățime, locație izolată etc. ) operatorul serviciului public de salubritate nu are acces cu
autospecialele și nu poate asigura serviciul de salubritate, nu datorează taxa specială de salubrizare
instituită potrivit prevederilor prezentului regulament. Scutirea se acordă pe bază de cerere confirmată de
către operatorul serviciului public de salubritate.
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(22). În caz de deces a unei persoane pentru care a fost achitată în avans taxa specială de salubritate
scăderea acesteia se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită
depunerea la Serviciul public Direcția venituri a unei cereri și a copiei după certificatul de deces.
(23). În vederea scăderii de la plata taxei de salubrizare persoana interesată va depune o cerere însoțită de
copia certificatului de deces la Direcția de venituri a municipiului Sighetu Marmaţiei. Transmiterea
cererii și a certificatului de deces se poate face prin orice mijloc de corespondență. Scăderea de la plata
taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea
(24)Taxa de salubrizare se plăteşte trimestrial cu termene scadente la: 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie
și 31 decembrie, aceasta putând fi plătită și în avans pentru întreg anul fiscal. Plata taxei se va efectua
casieria Serviciului public Direcția venituri, prin mijloace electronice sau prin virament bancar în contul
RO19TREZ43721360206XXXXX cod fiscal 3695174, beneficiar municipiul Sighetu Marmaţiei.
(25) Pentru neplata taxei de salubritate la termenele scadente, după depășirea termenului de plată se
datorează majorări de întârziere calculate conform legislației în vigoare pentru fiecare trimestru sau
fracţie de trimestru, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii
sumei datorate, inclusiv.
(26) În caz de neplată a taxei de salubrizare, actul administrativ fiscal prin care a fost stabilită și
comunicată această taxă, devine titlu executoriu la data scadenței, iar prevederile referitoare la executarea
silită din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, se aplică în mod corespunzător.
(27) În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei de salubrizare, obligația de plată
va fi stabilită din oficiu de către Direcția de venituri a municipiului Sighetu Marmaţiei, pe baza
informațiilor furnizate de Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor cu privire la numărul de
persoane care au domiciliul în imobilul respectiv.
(28) Diferențele dintre nivelul taxei de salubrizare stabilite conform prevederilor prezentului regulament
și cel al facturii emise de operatorul serviciului de salubrizare, vor fi suportate din veniturile proprii ale
municipiului Sighetu Marmaţiei, urmând a fi încasate ulterior de la contribuabilii care au obligația de a
declara și plăti taxa de salubrizare.
(29) Constituie contravenţii următoarele fapte:
- depunerea peste termen a declaraţiilor;
- nedepunerea declaraţiilor;
- depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;
- nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.
(30) Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă, în conformitate cu prevederile art. 493,
alin. 2, raportat la art. 493, alin. 3 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.
(31) Responsabilitatea stabilirii, încasării, controlului și executării silite a taxei de salubrizare, precum și
constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor revine inspectorilor din cadrul Direcției de venituri a
municipiului Sighetu Marmaţiei.
(32) Modelul declaraţiei de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare este prevăzut în anexa la
prezentul regulament.

0.

MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI
DIRECȚIA DE VENITURI
DECLARAȚIE DE IMPUNERE
privind taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice beneficiari ai serviciului public de
salubrizare ce nu au încheiate contracte de prestare cu operatorul de salubritate

Subsemnatul(a)

_________________________________________________

CNP

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ,domiciliat în localitatea ________________________

str.

______________________ nr. _____ bl. ____ sc. ___ ap. ____ , proprietar/coproprietar/împuternicit al
imobilului situat în Sighetu Marmaţiei, str. ______________________________ nr. _____ bl. ____ sc.
___ ap. ____, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe
propria răspundere, că în imobilul mai sus menționat locuiesc următoarele persoane:

Nr.
crt.

Numele și prenumele

Calitatea (fiu, fiică,
soț, soție, chiriaș,
flotant, etc.)

Categoria de scutire

1
2
3
…

Total persoane care locuiesc ____, din care persoane scutite de la plata taxei de salubrizare ____
În vederea susținerii dreptului de scutire anexez în copie actele doveditoare.

Data ____________________

Semnătura ____________________

Pentru fiecare proprietate se va completa câte o declarație
Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care completează declarația de impunere (dacă
locuiește la adresa menționată). Pentru locuințele închiriate persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care
locuiesc la adresa menționată.

Vă aducem la cunoștință faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Direcția
venituri a municipiului Sighetu Marmației, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European
nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. Vă puteţi exercita
drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 190 din 18 iulie 2018
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată
şi datată, depusă la sediul instituţiei.

