
 R O M Â N I A                                           A N E X A  nr. 8 
              

JUDEŢUL BACĂU                                    la Hotărârea  nr.85    
MUNICIPIUL ONEŞTI                                                din 05 noiembrie 2009  
CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                            VERIFICAT, 
Judeţul ……………………                                       
Contribuabil…………………..                                    (Organ de specialitate)……………….. 
Sediu…………………………                      Nr./Data înregistrării…………….. 
Nr. Reg. Com……………….                                Semnătura 
Banca/Cont…………………… 
C.U.I ……………….                                                       Ştampila 
Adresă locul desfăşurării activităţii 
Judeţ ……………………… 
Localitatea ……………………. 
Adresa…………………… 
 

DECLARAŢIE 
privind stabilirea taxei de salubritate-mediu pentru  

persoane juridice pe anul 2010 
 

Nr. 
crt. 

Perioada (luna) pentru care se 
declară nr. de salariaţi 

Nr. salariaţi Cuantum  
lei/lună/salariat 

Suma datorată 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     

 
Obligaţiile contribuabilului : 
 
1. Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie va fi comunicată,     
în scris, la Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Oneşti 
în termen de 30 zile de la data producerii acesteia în vederea operării. 
 
2.  Taxa de salubritate - mediu se determină şi se achită lunar în funcţie de numărul de 
persoane angajate cu contract colectiv sau individual de muncă, convenţie civilă, 
contract de colaborare, cenzori, sezonieri, zilieri, etc., de fiecare societate comercială, 
care îşi are sediul, punctul de lucru sau desfasoară activităţi economice în municipiul 
Oneşti. 
 
3.  (1) Cuantumul taxei, calculată de persoanele juridice pentru anul de referinţă este 
de  – 10 lei lei/lună/angajat şi se virează lunar, până cel târziu la data de 25 inclusiv, 
pentru luna precedentă. 
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         (2)  Nivelurile taxei se indexează, prin hotărâre a Consiliului local, aprobată în 
condiţiile legii, pe baza ratei inflaţiei. 
 
4. Plata se va face prin : 

- plată directă la caseria Direcţiei Impozite şi Taxe Locale ; 
- plată prin virament în contul nr. RO24TREZ0625040XXX001066 deschis 

la Trezoreria Municipiului Oneşti. 
- încasare electronică : www.onesti.ro 
 

5. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calcularea şi plata majorarilor 
de întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită conform 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
6. (1) Depunerea declaraţiilor neconform cu realitatea, depunerea peste termen, 
precum şi nedepunerea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează conform 
art.294, alin.3 şi alin.6 din Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 
     (2) Achitarea amenzii contravenţionale nu exonerează contribuabilul de plata taxei 
stabilite de Regulament. 

                                          
                                          

Numele şi prenumele declarantului                                             Semnătura 

  
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DĂNILĂ EMIL 
 
 

     Contrasemnează,  
     Secretarul Municipiului,  
     Cons. Jur. Daniel Spânu  

  
 

http://www.onesti.ro/
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