
 
ANEXA 2 – Declaraţia fiscală pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor 
juridice 

 

 

 

 

DECLARAȚIE FISCALĂ 
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor juridice 

 

 
 Subsemnatul(a)_______________________________________________, cod numeric personal 
_____________________________,  BI/CI seria _____, nr. ______________, în calitate de 
reprezentant al ___________________________________________________, cu sediul in 
localitatea______________________, str. _________________________, nr. ________, bl. _______, 
sc. _______, ap. _______, jud. ________________ CUI______________________, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. __________________________, telefon/fax ______________________, 
e-mail ____________________________, declar pe proprie răspundere: 
 

○ că la sediul social/sediul secundar/punctul de lucru situat în municipiul Pașcani, str. 
___________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. _____, et._____, 
ap._____, nu se desfăşoară  activitate. 

 

      ○ că la sediul social/sediul secundar/punctul de lucru situat  în municipiul Pașcani, str. 

_________________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. _____, et._____, 
ap. _____, se desfășoară următoarele activități: 

 (se completează în funcţie de specificul activităţii) 

 
 Selectaţi specificul activităţii şi completaţi datele aferente (date anuale)*: 

- Activitate economică, cu excepţia comerţului …………………………... 

o număr de angajaţi (la data completării)........................................... 

o suprafaţa la data completării............................................................ 

 

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

o suprafaţa la data completării............................... ........................ 

o număr de angajaţi (la data completării).......................................... 

  

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

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

o suprafaţa la data completării............................................................ 

 

Înregistrat sub nr. …................... din ….........../….........../20…… 

la compartimentul de specialitate al autorităților administrației 
publice locale  
Funcționarul public  

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



 

- Unitate de învăţământ (creşă, grădiniţă, şcoală, liceu, universitate)............ 

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

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

 

- Internat şi cămin..................................................................................... 

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

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

 

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

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

o suprafaţa la data completării............................... ....................... 

 

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

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

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

 

- Restaurant, cantină sau altă unitate de alimentaţie publică asimilată.... 

o număr scaune.............................................................................   

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

o suprafaţa la data completării ..................................................... 

 

- Cofetării, baruri sau alte unităţi de alimentaţie publică asimilate......... 

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

o suprafaţa la data completării ..................................................... 

 

- Hotel/pensiune...................................................................................... 

o număr de camere ..................................................................... 

o număr scaune ........................................................................... 

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

 

- Activitate administrativă +birouri/asimilat  ....................................... 

o suprafaţa la data completării.................................................... 

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

 

 



 

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

o suprafaţa la data completării.................................................... 

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

 

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

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

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

 

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

o suprafaţa la data completării........................................................ 

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

 

*Datele se vor raporta pentru anul în curs sau anul anterior raportării, în funcţie de specificul activităţii. 

 

 Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt 
corecte și complete, conforme cu realitatea. 

 
 
 
 
Data  ________________                                Semnătura  ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


