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Anexa nr. 2 la Regulament 

 

DECLARAŢIE  RECTIFICATIVĂ 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare  

UAT: Cisnădie                                                                          Validată de Asociația de propietari/locuitori: 

Data completării ( ZZ/LL/AAAA)                                                             Semnătură și ștampilă 

        

Cod declarație 

        

1. Date Proprietar* 

1.1. Nume și prenume / Denumire  

 

1.2. CNP/CUI 

             

1.3. Domiciliu/Sediu proprietar  

__________________________________________________________________________________ 

1.4. Loc de consum 

1.4.1.  Adresa loc de consum 

 

1.4.2. Solicit un nou loc de consum  

 

2. Atribute de Salubrizare ale Utilizatorului* 

2.1.Tip imobil 

Casă (locuință individuală)                                                        Apartament (bloc)         
Apartament (condominiu/ vilă)                                                Spațiu comercial    
Spațiu industrial                                                                           Spațiu administrativ 
Altceva 

2.2. Tip loc de consum 

 comun                            individual  

2.3. Stare imobil 

neutilizat                           utilizat de:      proprietar     utilizator împuternicit 

2.4. Date utilizator (Se va completa câte o declarație pentru fiecare utilizator) 

2.4.1. Tip utilizator 

       Persoană fizică ( PF)                                     Persoană juridică ( PJ) 

2.4.2. Nume și prenume/ Denumire 
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2.4.3. CNP/CUI 

             

2.4.4. Adresa de domiciliu/ Sediul 

 

2.4.5. Date de contact (e-mail, telefon) 

 

2.5. Număr persoane (PF) 

             persoane 

2.6. Tip abonament (PF) 

  1 persoană (12 goliri /an pentru pubela de deșeuri reziduale și 12 goliri/an pentru pubela 

biodegradabile) 
                      

  2 persoane  (12 goliri /an pentru pubela de deșeuri reziduale și 12 goliri/an pentru pubela 

biodegradabile) 
                       

  3 persoane  (24 goliri /an pentru pubela de deșeuri reziduale și 12 goliri/an pentru pubela 

biodegradabile) 

 

  4 persoane  (24 goliri /an pentru pubela de deșeuri reziduale și 24 goliri/an pentru pubela 

biodegradabile) 

 

  5 persoane  (36 goliri /an pentru pubela de deșeuri reziduale și 24 goliri/an pentru pubela 

biodegradabile) 

 

  6 persoane  (36 goliri /an pentru pubela de deșeuri reziduale și 24 goliri/an pentru pubela 

biodegradabile) 
     Atenție! Depășirea numărului de goliri incluse în abonament va genera costuri suplimentare. 

 

2.7. Tip abonament (PJ) 

2.7.1. Număr angajați la locul de consum 

     0-5 angajați          - 60 lei/lună 

     6-10 angajați        - 120 lei/lună 

     peste 10 angajați - 180 lei/lună 

 2.7.2. Activitate desfășurată ( PJ) 

  Comerț                Administrativ                   HoReCa              Industrie                  Altă activitate 

2.7.3. Tip recipiente/ frecvență  (PJ) 

Rezidual – obligatoriu pentru toate persoanele juridice 

              Mărime recipient                         120L               240L                 1100L (1,1 m.c.) 

              Frecvență                  zilnic            săptămânal            la două săptămâni               lunar   

Biodegradabil  - obligatoriu  pentru persoanele juridice din domeniul HoReCa 

              Mărime recipient:                120L                 240L                  1100L ( 1,1 m.c.) 
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               Frecvență:              zilnic          săptămânal            la două săptămâni         lunar 

Plastic și Metal   - opțional 

              Mărime recipient:                120L                 240L                  1100L ( 1,1 m.c.) 

               Frecvență:              zilnic          săptămânal            la două săptămâni         lunar 

Hârtie și carton - opțional 

              Mărime recipient:                120L                 240L                  1100L ( 1,1 m.c.) 

               Frecvență:              zilnic          săptămânal            la două săptămâni         lunar 

   Sticlă 

              Mărime recipient:                120L                 240L                  1100L ( 1,1 m.c.) 

               Frecvență:              zilnic          săptămânal            la două săptămâni         lunar 

Atenție! PJ care nu solicită recipiente pentru colectarea deșeurilor reciclabile trebuie să atașeze declarației o 

copie a contractului încheiat cu un colector autorizat 

2.8. Mod colectare ( PF și PJ) 

 Recipiente proprii 
 Platformă publică 
 Platformă privată 

 

3. Confirmare recipiente/ platforma de colectare* 

     Adresa/ Harta _________________________________________________________________ 

     Listă recipiente:              rezidual                biodegradabil    plastic și metal          hârtie 

Se va bifa doar una din căsuțele de mai jos: 

Confirm că recipientele/platforma publică menționate/ă mai sus sunt/este cele/cea la care 
depun deșeurile 

         Nu am recipiente 
         Solicit asistență în identificarea recipientelor 
 

4. Date de contact* - Vă rugăm să ne furnizați datele la care puteți fi contactat în caz că există erori de 

completare pe această declarație 

E-mail, telefon 

 

Atenție! Necompletarea câmpurilor obligatorii (marcate cu *) atrag invalidarea declarației 

 
  Conectat  (asociere recipiente cu locul de consum) 

  Neconectat  
 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în 
declarații, că toate datele furnizate în această declarație precum și documentele atașate sunt 
conforme cu realitatea. 

 
      Utilizator proprietar                                                                   Utilizator împuternicit (dacă este cazul)                                                                                                                  
    (Nume, prenume și semnătura)                                                     (Nume, prenume și semnătura)                                  

________________________________               _____________________________ 


