
                                                                                               ANEXA A – Declarația de  impunere în vederea 
                                                                                                                                            stabilirii cuantumului taxei  speciale de salubrizare 
                                                                                                                                                           datorată de utilizatori casnici  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

PRIMĂRIA COMUNEI AFUMAŢI 
e-mail: secretariat@primariaafumati.ro 

Șos. București-Urziceni nr. 151, Jud. Ilfov, tel:021/350.94.24;  fax:021/350.12.82 

Documentul conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 
  
 

                                
 
                                  DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
         în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici 

 
Subsemnatul(a) ______________________________având calitate de proprietar/ chiriaș al 

imobilului situat în localitatea AFUMAȚI,jud.ILFOV str./șos._______________________,nr.______, 
bl.___,sc.___, ap.____, domiciliat(ă) în localitatea _____________str.________________________,  
nr.___, bl.___, sc.___, ap.___,sect/județ              , născut(ă) la data de __________,  posesor al 
B.I/C.I, seria ___,nr._______,C.N.P ________________________ , declar pe proprie răspundere că 
unitatea locativă are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi):  
 

Numele şi prenumele Calitatea (proprietar,fiu, 
fiică, soț, soție, chiriaș) 

Categoria de scutire * 

      

      

      

      

      

      

      Se vor  trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care completează 
declaraţia de impunere (daca domiciliază la adresa menționată)    

Număr telefon:_______________________ 
Adresă email: _________________________ 
 

 

 

         Data________________                                                          Semnătura________________ 

 

* Sunt scutite de la plata taxei speciale de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:  

(1) Veteranii de război, văduvele de război nerecăsătorite;  
(2) Persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite 
în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte legi; 

(3) Persoanele încadrate  în grad de handicap grav cu asistent personal și cele cu grad de handicap accentuat. 
(4) Persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in baza unei situatii oferite de 

serviciul de asistenta socială si a declaratiei aferente;  
(5) Copii cu cerințe educaționale speciale, in baza unei situații oferite de compartimentul de contabilitate și a declarației aferente. 
(6) Cetățenilor care lipsesc din localitate cel puțin 90 de zile consecutive dintr-un an calendaristic și probează acest fapt cu 

documente justificative de tip viza de flotant, contracte de muncă în străinătate sau alte documente justificative, li se va 
recalcula taxa de salubrizare datorată; În cazul în care toți membrii familiei sunt plecați în afara UAT AFUMAȚI, declarația 
însoțită de documentele justificative, va fi înlocuită de un process verbal întocmit de Serviciul de Poliție Locală Afumați și 
reprezentați ai Registrului Agricol. 
 

**Se anexează prezentei:  -copie carte identitate declarant 
                                            -act din care să rezulte categoria de scutire 


