ANEXA 3
Înregistrată sub nr..... din... / .../ 20...
La biroul impozite si taxe locale .
Funcţionarul Public
S.S......................................................
Rol Nominal Unic nr. ...................

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici
în conformitate cu H.C.L nr. 145/19.12.2018 si H.C.L nr.132/15.12.2021 .

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar al locuinţei
situată în Targu Frumos, str. ___________________, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , domiciliat(ă) în
localitatea ______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ ,
născut(ă) la data de __________________, posesor al B.I seria ___ , nr.___________, C.N.P
_________________
,
având
locul
de
muncă
la/pensionar
________________________________________________, declar pe proprie răspundere că unitatea
locativă și-a schimbat componenţa de la un numar de ......... membri la un număr de ......... membri,
noua componență fiind următoarea:
Numele şi prenumele

Cod numeric personal

Calitatea (fiu,
fiică, soț, soție)

Observatii
(Categoria de scutire)

Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care
completează declaraţia de impunere (dacă domiciliază la adresa menționată).
Se trece numărul de persoane aflate în cazul respectiv de scutire. În vederea susţinerii
dreptului de scutire anexez în copie actele doveditoare.
Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326, cod penal, referitoare la falsul
in declaratii ca toate datele furnizate in aceasta declaratie precum si documentele atasate sunt
conforme cu realitatea.

Data________________

Semnătura________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
ORAȘUL TÂRGU FRUMOS
Cod fiscal 4541068
Strada Cuza Vodă, nr. 67, orașul Târgu Frumos, județul Iaşi, cod postal 705300
Tel.: 0232 - 710906; Fax: 0232 - 710330; www.primariatgfrumos.ro, secretariat@primariatgfrumos.ro

NOTA DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Tg. Frumos cu sediul in orasul Targu
Frumos, str. CuzaVoda, nr. 67, in calitate de operator, prelucreaza date cu caracter personal furnizate
de dumneavoastra, doar in scopul administrarii creantelor fiscale datorate bugetului local al orasului
Targu Frumos.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt communicate doar
destinatarilor legali, in situatiile prevazute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura
Fiscala.
In conditiile prevazute de R.G.P.D. nr. 679/2016, beneficiati de urmatoarele drepturi:
-

dreptul de acces, dreptul la rectificarea asupra datelor, dreptul la portibilitate a datelor, dreptul
de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere competente.
Incepand cu 25.05.2018, pentru orice intrebari sau nelamuriri se poate contacta responsabilul

cu protectia datelor cu caracter personal, la sediul Primariei.
Totodata, va informam ca furnizarea de date cu caracter personal in scopul administrarii
creantelor fiscale datorate bugetului local al Orasului Targu Frumos reprezinta o obligatie legala,
consecinta nerespectarii acestei obligatii fiind sanctiunile contraventionale / penale prevazute de
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala si Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
sau, dupa caz, neacordarea facilitatilor fiscale.
Subsemnatul………………………………………………… declar ca am luat la cunostinta
de informatiile cuprinse mai sus.

Data: ………………………..

Semnatura …………………

