
Anexa nr.2 la HCL nr._____/2021 
PRIMĂRIA COMUNEI FELEACU 
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

DECLARAȚIE  DE  IMPUNERE 
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice 

Subsemnatul(a) _____________________________________CNP______________________________ 
___,domiciliat în localitatea ________________________  str. ______________________nr._______ bl. ___ 
sc. ___ ap. ____ ,născut la data de__________________,posesor al BI/CI seria_______ 
nr.________________,având locul de muncă la_____________________________________ proprietar/
coproprietar/împuternicit al imobilului situat în Comuna Feleacu, 
satul_______________________________,  nr. ___________  ap._, cunoscând prevederile art. 326 din 
Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere, că unitatea 
locativă are în componență următorii membri(locatari 
stabili,chiriași,flotanți etc.); 

o că unitatea locativă are în componență următorii membri locatari
stabili,chiriași,flotanți etc.);

o că unitatea locativă și-a schimbat componența de la un număr de_______membri,la
un număr de ______membri (locatari stabili,chiriași,flotanți etc.)noua componență
fiind următoarea:

Nr. 
crt.        Numele și prenumele 

Calitatea (fiu, fiică, 
soț, soție, chiriaș, 
flotant, etc.) 

Cod numeric personal 

Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care 
completează declarația de impunere (dacă locuiește la adresa menționată). 
 Pentru locuințele închiriate persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care 
locuiesc la adresa menționată. 

Data ____________________               Semnătura 

Notă: pentru fiecare proprietate se va completa câte o declarație 



Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal1 
Datele cu caracter personal înscrise în prezenta Declaraţie de impunere se înregistrează la Primăria 

Feleacu în conformitate cu dispozițiile legale incidente și se prelucrează cu respectarea prevederilor legale 
referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date în acord cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal și privind libera circulație a acestora. 

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale persoanelor care figurează înscrise în Declaraţia de impunere depusă la 
Primăria Feleacu și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul soluționării 
prezentei.  

Nume și prenume: …….………...........................……….. 
Data: …………..……… 
Semnătura:  

1 Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra 
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, 
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 
dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
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