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U.A.T.   Anexa 3 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, 
de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de  

persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfășoară activități în imobile închiriate) 

INIŢIALĂ      

(în cazul în care NU a fost depusă nici o declarație începând cu anul 2019)

RECTIFICATIVĂ  

(în cazul în care s-a modificat situația persoanei juridice față de declarația inițială) 

Subsemnatul _________________________________, CNP ____________________, BI/CI  __________, 

seria _______, nr. __________, în calitate de reprezentant al _________________________________, 

cu sediul în localitatea ______________________, str. ___________________, nr. _____, bl. _______, 

sc. _____, ap. ______, C.U.I. ____________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. __________, 

declar pe proprie răspundere că (se completează în funcție de specificul activității): 

Adresă punct de lucru: localitatea ___________________, str. ________________, nr. _____, bl. _____, 

sc. _____, ap. ______. 

Selectați specificul activității prin asimilare și completați datele aferente (date anuale): 

a) Calcul generare deșeuri în baza standardului SR 13400:2016 – Salubrizarea localităților

Nr. 
crt. 

Destinația clădirii 

Unitate de 
măsură 

specifică 
(Ums) 

Indice de 
producere 
(kg/Ums)/zi 

Introduceți 
valoarea 

Ums

TOTAL 
(indice de 

producere kg/zi) 
- valori minimale -

1. Administrativă+birouri 1 m2 0,06 

2. Industrială+depozite 1 m2 0,14 

3. Magazin 1 m2 0,25 

4. Restaurant masă preparată 1,34 

5. Școală elev 0,15 

6 Spital pat 5,07 

7. Internat și cămin persoană 2,10 

8. Casă de odihnă persoană 1,89 

9. Grădiniță persoană 1,89 

10. Aziluri de bătrâni persoană 1,89 

11. Hotel categoria I-a 
cameră 1,89 

masă preparată 1,26 

12. Hotel alte categorii 
cameră 0,94 

masă preparată 0,63 

13. Motel cameră 1,34 

14. Camping pentru rulote remorcă 4,20 
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Total cantitate deșeuri ___________ [kg/an] conform indicelui de generare mininm.* 

(Se va completa tabelul la secțiunea/ile corespunzătoare în cazul în care estimați că valorile minime 
estimate în baza Standardului SR 13400:2016 sunt conforme cu realitatea)* 

b) Calcul generare deșeuri conform estimării proprii, bazat pe declarația pe proprie 
răspundere, în cazul în care estimați că produceți o cantitate mai mare de deșeuri [kg/zi] sau 
activitatea dumneavoastr ă nu o puteți asimila conform standardului de calcul

Cantitate deșeuri [kg/zi]** 

Total cantitate deșeuri [kg/an] 

(Se va completa în cazul în care estimați că produceți o cantitate mai mare de deșeuri [kg/zi]), pentru 
a evita plata suplimentară în urma utilizării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”)** 

ATENȚIE! Vă rugăm completați numai litera a) sau b), după caz.  
Declarația nu va  fi  luată  în  considerare  în  cazul  completării  atât  a  tabelului,  cât  și  a  
estimării  proprii. 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul 2023. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în 
declaraţii, că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt 
conforme cu realitatea, totodată îmi exprim acordul ca, unitatea administrativ teritorială 
_____________________ să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal și a celor 
declarate de mine (conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date. 

Semnătura ________________ Data declarației  

Telefon E-mail





U.A.T. _____________________							            Anexa 4 





DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE,

de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de 

persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfășoară activități în imobile închiriate)



INIŢIALĂ            ☐	

(în cazul în care NU a fost depusă nici o declarație începând cu anul 2019)



RECTIFICATIVĂ  ☐ 

(în cazul în care s-a modificat numărul de persoane din cadrul unității locative față de declarația inițială)



Subsemnatul _________________________________, CNP ____________________, BI/CI  __________,

seria _______, nr. __________, în calitate de reprezentant al _________________________________,

cu sediul în localitatea ______________________, str. ___________________, nr. _____, bl. _______,

sc. _____, ap. ______, C.U.I. ____________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. __________,

declar pe proprie răspundere că (se completează în funcție de specificul activității):

Adresă punct de lucru: localitatea ___________________, str. ________________, nr. _____, bl. _____,

sc. _____, ap. ______.

Selectați specificul activității prin asimilare și completați datele aferente (date anuale):

a) Calcul generare deșeuri în baza standardului SR 13400:2016 – Salubrizarea localităților

		Nr. crt.

		Destinația clădirii

		Unitate de măsură specifică

(Ums)

		Indice de producere

(kg/Ums)/zi

		Introduceți valoarea Ums

		TOTAL

(indice de producere kg/zi)

- valori minimale -



		1.

		Administrativă+birouri

		10 m2

		0,45

		

		



		2.

		Industrială+depozite

		10 m2

		1,00

		

		



		3.

		Magazin

		10 m2

		1,80

		

		



		4.

		Restaurant

		masă preparată

		0,96

		

		



		5.

		Școală

		elev

		0,11

		

		



		6

		Spital

		pat

		3,62

		

		



		7.

		Internat și cămin

		persoană

		1,50

		

		



		8.

		Casă de odihnă

		persoană

		1,35

		

		



		9.

		Grădiniță

		persoană

		1,35

		

		



		10.

		Aziluri de bătrâni

		persoană

		1,35

		

		



		11.

		Hotel categoria I-a

		cameră

		1,35

		

		



		

		

		masă preparată

		0,90

		

		



		12.

		Hotel alte categorii

		cameră

		0,67

		

		



		

		

		masă preparată

		0,45

		

		



		13.

		Motel

		cameră

		0,96

		

		



		14.

		Camping pentru rulote

		remorcă

		2,50

		

		







Total cantitate deșeuri _______ [kg/an] conform indicelui de generare mininm.*

(Se va completa tabelul la secțiunea/ile corespunzătoare în cazul în care estimați că valorile minime estimate în baza Standardului SR 13400:2016 sunt conforme cu realitatea)*



b) Calcul generare deșeuri conform estimării proprii, bazat pe declarația pe propria răspundere, în cazul în care estimați că produceți o cantitate mai mică sau mai mare deșeuri [kg/zi] sau activitatea dumneavoastră nu o puteți asimila conform standardului de calcul



		

Cantitate deșeuri



		

		[kg/zi]**



		

Total cantitate deșeuri



		

		[kg/an]







(Se va completa în cazul în care estimați că produceți o cantitate mai mare deșeuri [kg/zi]), pentru a evita plata suplimentara în urma utilizării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”)**



ATENȚIE! Vă rugăm completați numai litera a) sau b), după caz. 

Declarația nu va fi luată în considerare în cazul completării atât a tabelului, cât și a estimării proprii.





Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul 2023.



Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea, totodată îmi exprim acordul ca, unitatea administrativ teritorială _____________________ să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal și a celor declarate de mine (conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.





Data declarației ________	       	       			Semnătura ________________



Telefon ________________                                            	 E-mail __________________







Vă rugăm printați și semnați declarația. Aceasta se va transmite pe adresa e-mail de pe site-ul instituției sau se va putea depune la registratura primăriei.
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