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A N E X A - B  la Regulament 

 

 

 

  

 

 VERIFICAT DE __________________ 

(organ de specialitate)______________ 

Nr/Data inregistrarii________________ 

 

Semnătura, 

 

Ștampila: 

 

 

 
ADRESĂ – LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII 

JUDEȚUL_______________________ 

LOCALITATEA _________________ 

STRADA _______________________ 

NUMĂR ________________________ 

 

DECLARAȚIE 

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru utilizatori non-casnici - 2019 

conform  H.C.L.  nr.218/28.12.2018  

 
 

 Subsemnatul(a)  ______________________________C.I. seria ____nr.___________                

cod  numeric  personal_________________, eliberat  de  SPCLEP ________la data de _____ 

cu domiciliul în: loc.__________, jud.___________, str.________________,nr._____, bl._____ 

sc._____, ap.______, telefon/fax/e-mail________________________________, în calitate de 

reprezentant legal al utilizatorului non-casnic,   

Declar  pe  propria  răspundere că mă oblig la plata taxei speciale de salubrizare pentru  

_______ angajați. 

 

UTILIZATOR NON-CASNIC 

 

1 2 3 4 5 

Nr.

crt. 

Perioada (luna) pentru care 

se desclară numărul de 

salariați 

Nr. 

salariați 

Cuantum lei/lună 

(nr.salariați.*14,99 lei) 

Suma datorată pentru       

anul  fiscal  2019 

(coloana 4 *12 luni) 

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL    

 

JUDEȚUL___________________ 

CONTRIBUABIL ___________ 

SEDIU ____________________ 

TELEFON _________________ 

NR.REG.COM. ______________ 

BANCA/CONT _____________ 

____________________________ 

COD FISCAL_______________ 
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OBLIGAȚII  CONTRIBUABILI 

 

1. Orice  modificare  privind  datele înscrise  în  prezenta  declarație  va  fi  comunicată, în scris, 

Direcției Economic-Financiare  din  cadrul  Primăriei municipiului Onești, în termen de 15  de  

zile  de  la  data  producerii  acesteia,  în  vederea  operării modificării. 

2.  Pentru   anul  2019, taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici,              

se  datorează și se achită lunar până la data de 15 inclusiv, pentru luna anterioară. 

În cazul utilizatorilor non-casnici care nu au angajați, taxa specială se datorează 

pentru reprezentanții legali ai acestora, respectiv: administrator, asocuiați, precum și alte 

persoane cu funcții de conducere. 

Termenul de depunere a declaraţiei informative privind taxa specială de salubrizare 

pentru anul 2019 este de 28.02.2019. 

  Plata  taxei  speciale de  salubrizare  se  poate  face  și  anticipat  pentru  tot  anul  în  

curs, direct la ghișeele Direcţiei economico-financiare ale Primariei municipiului Onești, plată 

prin virament în contul nr. RO14TREZ06221360206XXXXX deschis la Trezoreria 

Municipiului Oneşti sau încasare electronică pe site-ul www.ghiseul.ro, cu respectarea 

condiţiilor legale de acces la instrumentele de plată în mediul electronic. 

3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorărilor de întârziere 

precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;  

4. Neplata taxei la termenele stabilite poate duce la suspendarea/întreruperea furnizării/prestării 

serviciului de salubrizare de către operator, în condițiile legii, până la plata integrală a taxei 

speciale restante. Obligația de plată a taxei speciale nu încetează pe perioada 

suspendării/întreruperii furnizării/prestării serviciului de salubrizare. 

5. Conform H.C.L. nr.218 / 28.12.2018, depunerea declarației informative sau a declaraţiei 

rectificative peste termen, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă  între  70,91 lei  

și  282,62 lei; nedepunerea declarației informative sau a declaraţiei rectificative  se sancționează 

cu amendă contravențională cuprinsă  între  282,62 lei  și  705,04 lei; necomunicarea numărului 

real de angajați de către utilizatorii non-casnici, se sancționează cu amendă contravențională 

cuprinsă  între  506,50 lei  și  2532,50 lei; 

6. Declarația  de  impunere  constituie  înștiințare  de  plată  conform  Legii nr. 207/2015 privind 

Codul  de  Procedură  Fiscală, cu  modificările  și  completările  ulterioare. 

 

 

Numele  și  prenumele  declarantului 

______________________________ 

Semnătura  

______________________________ 

Ștampila (în cazul persoanelor juridice) 

_______________________________     

 

 

http://www.ghiseul.ro/
http://www.ghiseul.ro/

