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1. DECLARAŢIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA 

TAXEI DE HABITAT 

 

 Subsemnatul ____________________________, domiciliat în  ____________________,  

str.________________________, nr. ______, bl. _____, sc. ______, etaj __, ap. _____, BI/CI seria  

______, nr. _____________, eliberat(ă) de ________________________, la data de ____________, 

având CNP ______________________________, declar pe propria răspundere că mă oblig la plata taxei 

de habitat pentru un număr de ______ persoane, după cum urmează:  

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume CNP Calitatatea faţă 

de proprietar 

Observaţii 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietăţii sus- menţionată.  

 

Deasemenea declar că sunt posesorul unui numar de ____ proprietăţi situate în intravilanul 

oraţului Isaccea, după cum urmează: 

1.- str.________________, nr._____  

2.- str.________________, nr._____  

3.- str.________________, nr._____  

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că: 

1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte 

și complete, conforme cu realitatea; 

2. în cazul în care intervin modificări privind situația numărului de persoane care locuiesc la adresa mai 

sus amintită,  mă oblig să depun o nouă declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de 

zile de la apariția situației respective 

 

 

__________________________________ 

( nume, prenume, semnatura )  

Data ____________________ 

  

 

 

 

 

 

 
 

ROMÂNIA 

JUDETUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 
Codul de înregistrare fiscală: 3721907 

Str. 1 Decembrie, Nr. 25,  

Tel. 0240/506600,  fax 0240/506623     

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

 
Nr.înregistrare: …...........   

 

Data: .........................…….. 

mailto:secretariatisaccea@gmail.com
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2. DECLARAŢIE PENTRU SCĂDEREA DE LA PLATA 

TAXEI DE HABITAT 

pentru anul ___________ 

 

 Subsemnatul ____________________________, domiciliat în  ____________________,  

str.________________________, nr. ______, bl. _____, sc. ______, etaj __, ap. _____, BI/CI seria  

______, nr. _____________, eliberat(ă) de ________________________, la data de ____________, 

având CNP ______________________________, solicit scăderea de la plata taxei de habitat pentru 

proprietatea din str.________________________, nr. ______, bl. _____, sc. ______, etaj __, ap. _____ a 

unui număr de ______ persoane, după cum urmează:  

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume CNP 

Calitatatea 

faţă de 

proprietar 

Perioada 

pentru care se 

solicită 

scaderea 

Motivul solicitării 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

 

Anexez la prezenta declaraţie următoarele documente: 

 

1. ......................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................... 

4. ......................................................................................................................................... 

5. ......................................................................................................................................... 
 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că: 

3. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte 

și complete, conforme cu realitatea; 

4. în cazul în care intervin modificări privind situația numărului de persoane care locuiesc la adresa mai 

sus amintită,  mă oblig să depun o nouă declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de 

zile de la apariția situației respective 

 

__________________________________ 

( nume, prenume, semnatura )  

Data ___________________ 

 

 
 

ROMÂNIA 

JUDETUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 
Codul de înregistrare fiscală: 3721907 

Str. 1 Decembrie, Nr. 25,  

Tel. 0240/506600,  fax 0240/506623     

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

 
Nr.înregistrare: …...........   

 

Data: .........................…….. 

mailto:secretariatisaccea@gmail.com
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  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

     CONSILIER LOCAL,                                                    SECRETAR GENERAL, 

                       CREŢU ION                                                              MORARU LOREDANA 

 


