
 
 

Anexa nr. 2 la Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Ocna Sibiului 

 

 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE/ RECTIFICATIVĂ  

 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori 

economici, instituții publice, asociații non-profit altele decât asociațiile de proprietari/locatari, PFA) 

 

 

Subsemnatul        _ _        ,        CNP 

    , BI/CI seria          , nr. _   , în calitate de 

reprezentant al     _, cu sediul în   , 

str.  _  ,  nr. ,  bl. ,  sc. ,  ap. , 

CUI ,       înregistrată       la       Registrul       Comerțului       sub       nr. 

  , declar pe proprie răspundere că 

(se completează în funcție de specificul activității) 

Punct de lucru 

 

 

Selectați specificul activității și completați datele aferente (date anuale): 

 

- Entități de drept public și privat ce au între 0 și 5 angajați 

o număr de angajați (la data completării) 

o domeniul de activitate 

 
- Entități de drept public și privat ce au între 6 și 10 angajați 

o număr de angajați (la data completării) 

o domeniul de activitate 

 
- Entități de drept privat ce desfășoară orice alte activități cu excepția comerțului 

o număr de angajați (la data completării) 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 
- Entități de drept public 

o număr de angajați (la data completării) 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

 

 

 

 

 



ve 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 
- Unitate de vânzare cu amănuntul/angró 

o număr angajați (la data completării) 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 
- Unitate de învățământ (creșă, gradiniță, școală, liceu, universitate) 

o număr angajați (la data completării) 

o număr copii/elevi/studenți (la data completării) 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 
- Unitate sanitară fără paturi 

o număr angajați (la data completării) 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 
- Unitate sanitară cu paturi 

o număr angajați (la data completării) 

o număr total de zile de spitalizare din anul anterior 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 
- Restaurant, bar, hotel, pensiune, cantină, cofetarie sau altă unitate de alimentaţie publică sau 

a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi 

de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distracti 

o număr angajați (la data completării) 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri biodegradabile /capacitate recipient (litri)* 

 
- Hoteluri, restaurante, terase, de pe raza U.A.T. Ocna Sibiului și din incinta Lacurilor Naturale Ocna 

Sibiului  
     VARĂ LARGE  - 1500 lei /lună  

- Toți ceilalți agenți comerciali din incinta Lacurilor Naturale Ocna Sibiului și situați pe o rază de 50 de 

metri de Lacurile Naturale Ocna Sibiului  

     VARĂ EXTRA- 300 lei/lună 

* se vor înscrie numărul x capacitatea recipienților necesari – 120 litri, 240 litri sau 1100 litri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datele se vor raporta pentru anul în curs sau anul anterior raportării, în funcție de specificul activității. 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declarații, 

că toate datele furnizate în această declarație precum și documentele atașate sunt conforme cu realitatea. 

 

 

 

Data  Semnătura   

 

 

 

Telefon .............................................................. , 

Adresa e-mail.................................................................... 


