
 Anexa  

 la H.C.G.M.B. nr. 24/2022 

 
DECLARATIE DE IMPUNERE 

privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice 
pentru persoane juridice 

 
 

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI 
 

SUBSCRISA………………………………………………………………………………………………. 
CODUL UNIC DE INREGISTRARE ……………………………………………………………….. .. 
NUMARUL DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI ……………………………….. 
LOCALITATEA………………………….STR ADA………………………………NR………………… 
BL………………SC……………..ET…………AP…………………..SECTOR………………………. 
CODUL POSTAL…………………………T ELEFON/FAX…………………………………………… 
BANCA ………………………………… .. CONTUL  ………………………………………… .. 

 

 
Nr. 
Crt. 

Locul amplasarii Perioada Suprafata de teren 
ocupată (mp) 

Destinatie utilizare 
loc public* 

Valoare 
taxa 

Total taxă 

0 1 2 3 4 5 6 
       

* se va mentiona una din cele 12 destinatii prezentate mai jos 
 

DESTINATIILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOR PUBLICE 
1. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare cu caracter sezonier (ocazional) 
2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de comercializare a produselor alimentare si nealimentare(inclusiv flori) 
3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vara 
4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestari servicii 
5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc si schimb valutar 
6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite si anexe la constructii 
7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de comercializare exclusiva de presa si carte 
8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de santier 
9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcari de resedinta 
10.  Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje 
11.  Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare 
12.  Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cai suplimentare de acces 

 
Prin semnarea prezentului am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii 

penale, cele declarate fiind corecte și comlete. 
 
 

Data completarii……………………/20…. 
 

 
DIRECTOR, SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL 

………………………. ………………………………………………… 
(numele, prenumele si semnatura)  (numele, prenumele si semnatura) 

stampila societatii 
 

 
 
 
 

. 
       Vă informăm că datele declarate de dumneavoastră servesc exclusiv desfășurării activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, iar utilizarea lor respectă integral 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date. În conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală, D.G.I.T.L. Sector 1 prelucrează informațiile necesare administrării rolurilor fiscale, 
iar acestea sunt dezvăluite doar autorităților abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, vă aducem la cunoștință obligativitatea completării tuturor datelor de pe formulare, în caz contrar nu se va da 
curs cererii dumneavoastră. În cazul în care doriți verificarea exactității datelor personale în evidențele noastre, puteți adresa o cerere instituției, în care sunteți rugați să precizați motivul verificării. 
Puteti solicita, în scris, accesul, rectificarea, ștergerea și restricționarea datelor cu caracter personal a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, în măsura în 
care prezentați și o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate ale acestei acțiuni. 

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012 
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