
 ROMÂNIA 
Judeţul Hunedoara 

Primăria municipiului Lupeni 
CUI 4375046 

Str. Revoluţiei, nr.2 

 
Nr.înreg.86/.................................................... 

 
Operat rol...................................................... 

 
DECLARAŢIE FISCALĂ INIŢIALĂ   

DECLARAŢIE FISCALĂ RECTIFICATIVĂ   începând cu data de ............................. ca urmare a:  
................................................................................................................................................ 
PENTRU STABILIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE DATORATĂ DE   

|_| persoanele fizice (PF) |_| persoanele juridice (PJ) 
 
Subsemnatul |_|Contribuabilul PF/|_| împuternicit (PJ) .................................................................................., 
legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie ........ nr. ................................ CNP .........................................................., 
judeţ ..................................... loc. .............................................. cod poştal ......................... sector ............. 
str. ...................................................... nr. ....., bloc ..... scara ..... etaj ..... ap. ..... tel. .................................. 
fax ............................, adresă de e-mail ..............................................................................................., loc de 
muncă.................................................................................. 
Contribuabilul (PJ) ........................................................................................................, Codul de 
identificare fiscală ......................................, judeţ ..................................... loc. ................................ cod 
poştal .......... sector ......... str. ............................................. nr. ....., bloc ..... scara ..... etaj ..... ap. ..... tel. 
............................. fax ........................., adresă de e-mail ....................................., înregistrat la registrul 
comerţului ..................................... la nr. ......................., cont deschis la 
........................................................ 
în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
declar că la data depunerii prezentei declaraţii/începând cu data de .............................. deţin în 
proprietate/chirie/folosinţă următoarele imobile pe raza municipiului Lupeni: 

Nr. 
 crt. 

Adresă imobil 
(strada, nr., bl., ap.) 

Număr locatari 
la adresa imobilului 

Număr angajaţi1 
la adresa imobilului 

1.       
2.       
3.       
4.    

 
 Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, 
conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează: 
 
-  ....................................................................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................................................ 
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte 
conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 
Mă oblig ca orice modificare  privind datele înscrise în prezenta declaraţie să o comunic în scris în termen 
de 30 de zile de la data producerii acesteia, prin depunerea unei declaraţii rectificative 
Data ................ Subsemnatul, 

........................ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

L.S. în cazul persoanelor juridice 

                                                 
1 Se completează doar în cazul în care declarantul e persoană juridică. În cazul în care persoana juridică nu are angajaţi, aceasta 
datorează taxa de salubrizare pentru reprezentanţii legali ai acesteia şi va completa numărul acestora în ultima coloană. 



 


