
ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI 
SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN COMUNA PILU -PROIECT 

 
DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non casnici, 
persoane juridice 

 

Subscrisa _____________________________________________________, cu sediul în 
_____________________________________________________________________________, 
punct de lucru/sediu secundar 
__________________________________________________________________, C.U.I. 
__________________________, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul ________________ dun nr. _________________________________, reprezentată 
legal prin ________________________________________________ domiciliat(ă) în localitatea 
______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , născut(ă) 
la data de __________________,  posesor al B.I seria ___ , nr.___________, C.N.P 
________________________ , declar pe proprie răspundere că în sediul/punctul de lucru din 
Comuna Pilu se desfășoară activitatea CAEN, din care rezultă următoarele cantități de deșeuri  
astfel:  

Adresa/Cod CAEN/Cantitate de deșeuri generată 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Adresa/Cod CAEN/Cantitate de deșeuri generată 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de obligativitatea declarării unor date 
complete și conforme cu datele reale în ceea ce privește activitatea economică desfășurată și 
cantitățile de deșeuri rezultate din aceasta, în vederea stabilirii corecte a cuantumului taxei 
speciale de salubrizare. Declar de asemenea că am luat cunoștință de faptul că această taxă este 
stabilită de autoritățile locale ale Comunei Pilu pentru asigurarea finanţării serviciului de 
salubrizare exclusiv pe perioada situației de urgentă constatată la nivelul celor 11 unitati 
administrativ-teritoriale din Zona 2, generată de întreruperea activitații de colectare si transport a 
deșeurilor menajere de către operatorul de salubrizare 
Cunosc faptul că declarațiile incomplete și/sau neconforme cu datele reale se sancționează în 
condițiile legii. 
Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință faptul că, Comuna Pilu își rezervă dreptul de 
a verifica informațiile declarate și, în situația constatării unor declarații incomplete și/sau 
neconforme cu datele reale, Comuna Pilu va stabili cuantumul taxei speciale de salubrizare pe 
baza datelor reale constatate. 
Neplata taxei la termenele stabilite atrage calculul şi plata majorărilor de întârziere, precum şi 
aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de legislația specială în vigoare. 
În situația modificării datelor declarate se va depune o declarație rectificativă. 
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal referitoare la falsul 
în declarații, că toate datele furnizate în această declarație, precum și documentele atașate sunt 
conforme cu realitatea. 

REPREZENTANT LEGAL/ÎMPUTERNICIT 

_________________________________________ 


