Anexa 2 la Regulamentul aprobat prin
HCLM nr.134 din 30.05.2014

NR. _____________________________

DECLARAŢIE – DECIZIE DE IMPUNERE
RECTIFICATIVĂ
privind taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice
conform prevederilor H.C.L.M. nr.134/30.05.2014
Subsemnatul(a) ________________________________________________, posesor al BI/CI seria ______
nr. ______________, eliberat de _______________________________ la data de __________________ C.N.P.
_________________________________, cu domiciliul în judeţul Brăila, municipiul Brăila, str.
__________________________________, nr._______, bloc _______ scara ___ ap. _____, în calitate de
1
______________________ al imobilului din Brăila, str. __________________________________, nr._______, bloc
_______ scara ___ ap. _____, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Noul Cod Penal
(art.292 din vechiul Codul Penal) pentru cei ce fac declaraţii neadevărate, că la imobilul mai sus menţionat au avut
loc următoarele modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

C.N.P.

Calitatea faţă de
semnatarul
declarației

Data
modificării

Intrat (I)/
Ieşit (E)2

De asemenea, declar3 că la imobilul sus‐amintit  am dobândit /  am cedat dreptul de proprietate/de
închiriere/de folosință etc. asupra suprafeței de grădină de _______ m.p., cultivată cu :  legume /  fructe / 
cereale /  plante tehnice /  alte tipuri de grădini cu rod, începând cu data de _____/_____/___________.
Am luat la cunoştinţă că declaraţia neconformă cu realitatea, depunerea acesteia după termenul stabilit,
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform legilor în vigoare.
Prezenta declaraţie reprezintă, conform art.86 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, titlu
de creanţă.
Susţin şi declar că datele înscrise în prezenta declaraţie sunt conforme cu realitatea.

NOTĂ: La prezenta declaraţie se vor anexa documente justificative conform prevederilor din Regulamentul privind taxa de salubrizare, aprobat
prin HCLM nr.134/30.05.2014.

Data
_____/_____/__________

Semnătura
__________________

1

Se va menționa una din următoarele calități: Proprietar / Coproprietar / Chiriaş / Mandatat / Moștenitor etc.

2

Se va scrie I pentru intrat sau E pentru ieșit, în funcție de situație.

3

Se completează, doar dacă este cazul.

