
  
 

 

 

 
 

Anexa nr.  2.5 la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 236/2018 

                                                                                                                                 
DECLARATIE DE IMPUNERE 

privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice 

pentru personane juridice 
 

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI 
 

DENUMIREA ____________________________________________________________________________________ 

COD UNIC DE ÎNREGISRARE______________________________________________________________________ 

NUMĂR DE ÎNREGISRARE LA REGISTRUL COMERȚULUI____________________________________________ 

LOCALITATEA____________________________     STRADA ________________________NR._____BL_________ 

SC.___ _____ET.___ _____AP.___ _____SECTOR__________________CODUL POSTAL______________________ 

TELEFON/FAX _________________BANCA_____________________CONTUL______________________________ 
 

Nr. 

Crt. 

      Locul amplasarii Perioada 

(nr.luni) 

Suprafata de 

teren ocupata 

     (mp) 

Destinatie 

utilizare loc 

   public * 

Valoare 

   taxa 

(lei/mp/zi) 

Total taxa 

  (lei/an) 

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  

          

 

 

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru 

îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din  Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016. 

Am luat cunoștință de acest fapt. 

 

Semnătură............................................... 

 

Prin semnarea prezentei, am luat la cunoștință că declarerea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale, 

cele declarate fiind corecte și complete. 

 

Data  completarii ______________________________/20__                                           __________________________________ 

                                                                                                                                            (numele,prenumele si semnatura)       

 

 

 

 


