
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr._______ /_________________ 

 

  DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

privind stabilirea taxei pentru ocupare şi folosire a  locurilor publice 

 

NUME şi PRENUME/DENUMIRE FIRMA ............................................................................. 

CNP/CIF......................................................., identificat prin BI/CI seria …….. nr. ……………….., 

eliberat de ……………….………... la data ……………………., cu domiciliul /sediul în localitatea 

............................, strada ......................................................................., nr .........., bl .........., sc .........., 

et........, ap ........, cod poştal........................., telefon/fax ............................., declar următoarele: 

 

Nr. 

Crt. 
Locul amplasării 

Perioada* 

(nr. zile, luni 

sau ani) 

Suprafaţa de 

teren ocupată 

-mp- 

Destinaţie 

utilizare loc 

public** 

Valoare 

taxă 

-lei- 

Total taxă 

-lei- 

0 1 2 3 4 5 6=2x3x5 

       

       

       

       

       

       

  * - se va menţiona numarul de zile, luni sau ani,în funcţie de destinaţia de utilizare a locurilor publice   

** - se va menţiona destinaţia corespunzătoare din cele 8 destinaţii prezentate mai jos  

 

DESTINAŢIILE  DE  UTILIZARE  ALE  LOCURILOR PUBLICE 
 

1.Taxa pentru  desfăşurarea aactivităţilor comerciale / sport şi agrement            

2. Taxa pentru  utilizarea  locurilor publice  în scopul ocupării de terase       

3. Taxa pentru   utilizarea  locurilor publice în scopul depozitării de diverse materiale   

4. Taxa pentru  utilizarea locurilor ocazionate de expoziţii, târguri, fără efectuarea de acte de comerţ de către persoane ju ridice   

5. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local pentru organizare de şantier   

6. Taxa pentru utilizarea ltemporarară a locurilor publice pentru depozitarea materialelor în vederea executării unor lucrări   

7. Taxa pentru ocuparea domeniilor publice cu panouri fixe sau mobile în scop de reclamă şi publicitate    

8. Taxa pentru  folosirea domeniului public afectat  de alei de acces autorizate conform legii   

 

 Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţie, declar pe propria răspundere, cunoscând 

prevederile Codului Penal, că datele din această declaraţie sunt reale şi complete. 

 

  

 Data completării...................................../ 20......... 

                       (semnătura autografă) 

          ………………………… 

 

         ROMÂNIA 

        JUDEŢUL TULCEA   

       PRIMĂRIA ORAŞ ISACCEA                      

                Str. 1 Decembrie, Nr .25, Tel. 0240/506600, 0744586786, 

 Fax 0240/506632 

                   E-mail : secretariatisaccea@gmail.com; www.isaccea.ro  
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