
 

 

ANEXA 2  

Biroul 
impozite  
si taxe locale . 

 
Nr................/............................................. 

Funcţionarul 
Public 

 
S.S............................................................. 
 

Rol Nominal Unic nr.  

 
DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori 

economici, instituții publice, asociații non-profit altele decât asociațiile de 
proprietari/locatari)conformitate cu H.C.L nr. 145/19.12.2018, H.C.L. nr. 27/28.03.2019 si  H.C.L 

nr.132/15.12.2021 . 

 
 

Subsemnatul(a)______________________________,CNP___________________________,  

BI/CI seria_____,nr.__________, în calitate de reprezentant al 

_________________________________________, cu sediul in ______________________, str. 

_________________________, nr. ________, bl. _______, sc. _______, ap. _______, 

CUI______________________, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. 

__________________________, declar pe proprie răspundere ca 

 

(se completează în funcție de specificul activității-cod CAEN si se anexeaza copii dupa certificatul 

de inregistrare la ORC(CUI sau CIF)pentru sediu si certificat constatator pentru punctele de 

lucru din orasul Tg. Frumos) 

 

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

- Activitate economica, cu excepția comerțului ………………………….... 

o număr de angajați la toate punctele de lucru (la data completării) 

o suprafața la data completării.......................................................... 

 

- Unitate de vânzare cu amănuntul................................................................ 

o suprafața (la data completării)............................... ........................ 

o număr de angajați...........................................................................  

- Industrială + depozite/asimilat ................................................................... 

o număr angajați (la data completării).............................................. 

o suprafața la data completării.......................................................... 

 

- Unitate de învățământ (creșă, grădiniță, școală, liceu, universitate)........... 

o număr angajați (la data completării).............................................. 

o număr copii/elevi/studenți (la data completării)............................ 

 

- Internat și cămin.......................................................................................... 



 

 

o număr persoane .............................................................................. 

o număr angajați (la data completării)................................................ 

 

- Unitate sanitară fără paturi ......................................................................... 

o număr angajați (la data completării).............................................. 

 

 

- Unitate sanitară cu paturi ........................................................................... 

o număr angajați (la data completării)............................................. 

o număr paturi................................................................................... 

 

- Restaurant, cantina, cofetărie sau altă unitate de alimentație publică......... 

o număr mese preparate.................................................................... 

o număr angajați (la data completării).............................................. 

 

- Baruri sau alte unități de alimentație publică ............................................. 

o număr clienți .................................................................................. 

o număr angajați (la data completării).............................................. 

 

- Hotel categoria I/asimilat........................................................................... 

o număr nopți de cazare ................................................................... 

o număr mese preparate .................................................................. 

o număr angajați (la data completării)............................................. 

 

- Hotel alte categorii/asimilat....................................................................... 

o număr nopți de cazare ................................................................... 

o număr mese preparate .................................................................. 

o număr angajați (la data completării)............................................. 

 

- Administrativa - birouri/asimilat.............................................................. 

o suprafața la data completării.......................................................... 

o număr angajați (la data completării).............................................. 

 

- Magazin/asimilat....................................................................................... 

o suprafața la data completării......................................................... 

o număr angajați (la data completării).............................................. 

 

- Casa de odihnă/asimilat............................................................................. 

o număr persoane ............................................................................. 

o număr angajați (la data completării).............................................. 

 

- Aziluri de bătrâni/asimilat.......................................................................... 

o număr persoane ............................................................................. 



 

 

o număr angajați (la data completării).............................................. 

 

- Locurilor amenajate pentru campare (campinguri) ................................ 

o remorca...................................................................................... 

o număr angajați (la data completării).......................................... 

 

- Spălătorie auto......................................................................................... 

o suprafața la data completării....................................................... 

o număr angajați (la data completării)............................................ 

 

 

* pentru sediul principal și sediul secundar sau punct de lucru se va completa o singură declarație. 

Datele se vor raporta pentru anul în curs sau anul anterior raportării, în funcție de specificul 

activității. 

 

Prezenta declaratie de impunere fiscala constituie titlu de creanta, conform prevederilor Legii 
nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala; 

Orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie va fi comunicata, in scris, 
Biroului impozite si taxe locale din cadrul Primariei Targu Frumos, in termen de 30 zile de la data 
producerii acesteia, in vederea operarii in evidentele fiscale; 

Taxa speciala de salubrizare se calculeaza anual si se datoreaza trimestrial in 4 rate egale cu 
urmatoarele termene de plata: 31 martie; 30 iunie; 30 septembrie; 31 decembrie; 

Pentru anul fiscal 2019, lunile noiembrie si decembrie, declaratia fiscala se depune pana la 
29 noiembrie 2019, in vederea intocmirii evidentelor pentru persoane juridice (operatori 
economici), institutii publice, asociatii non-profit care au sediul, punctul de lucru sau care desfasoara 
activitati in orasul Targu Frumos. 

Taxa se va achita incepand cu 16 decembrie 2019, in numerar la casieriile Primariei orasului 
Targu Frumos sau in contul RO48TREZ40821360250XXXXX deschis la Trezoreria Targu Frumos, 
dupa inregistrarea prezentei declaratii, calcularea taxei si emiterea deciziei de impunere de catre 
Biroul impozite si taxe locale.  

Neplata la termenele stabilite duce la calcul si plata de majorari de intarziere de 1%/luna, 
precum si aplicarea masurilor de urmarire silita, conform legislatiei fiscale in vigoare, asa cum se 
precizeaza la art. 74, pct. 1 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018. 

Pentru taxa aferenta lunilor noiembrie si decembrie 2019 se calculeaza majorari de intarziere 
incepand cu 06.01.2020. 

Cuantumul taxei speciale de salubrizare se aproba anual prin H.C.L. iar pentru anul 2019 s-a 
stabilit prin HCL 145/2018 la persoane juridice in cuantum de 365.9 lei/tona, in baza indicatorilor de 

generare a deseurilor, pe tipuri de activitati, conform Anexei 4 la Regulamentul de instituire a taxei. 
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 ………………… 


