
Nr. înregistrare ……………./………..   Persoanele pentru care se solicita scutirea de la plata taxei  de  salubritate nu sint inregistrate 
                                                                                la Primaria Siria cu primirea de drepturi banesti pentru aceasta perioada   
Viza sef birou financiar contabil                                                               Viza Compartiment Asistenta sociala                                                                         
se aproba/ nu se aproba incepind cu                                                                                
data de ......../......./...............                Către 
                                                              Primăria Şiria 
 Subsemnatul (a) ……....……………………............…….. domiciliat (ă) în ………………. 
str………………….......….. nr…… , legitimat(ă) cu CI/BI  seria ……. nr…………… eliberată de  poliţia 
………….. avind CNP ............................................  ,proprietar al imobilului situat în 
…….…………….str……....……… nr……, solicit scăderea de la  plata taxei de salubritate a următoarelor 
persoane , care nu locuiesc in prezent la această adresă: 
-…………………………………………adresa actuala ......................……………………………….  
-…………………………………………adresa actuala ......................……………………………….  
-…………………………………………adresa actuala ......................……………………………….  
-…………………………………………adresa actuala ......................……………………………….  
-…………………………………………adresa actuala ......................……………………………….  
 Solicit scaderea de la plata acestei taxe pe perioada ……………...-................................. 
 Anexez următoarele acte justificative : 
  - pentru persoana care şi-a schimbat domiciliul- copia actului de identitate pentru fiecare 

persoană din care să rezulte domiciliul actual; 
  - pentru persoana care   are domiciliul/ reşedinţa  înregistrată la organele locale în străinătate  
-  se prezintă actul emis de aceste organe şi actul  tradus în limba română , de către traducător autorizat. 
„Legea  207/2015   codul de procedura fiscala  
 ART. 8  Limba oficiala in administratia fiscala 
    (1) Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. 
    (2) Daca la organul fiscal se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organul fiscal solicita ca acestea sa 

fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati de Ministerul Justitiei, in conditiile legii. 
    (3) Daca la organul fiscal se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, pentru care nu exista traducatori autorizati 
potrivit alin. (2), organul fiscal solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana efectuate sau certificate de o ambasada/oficiu consular al statului in a 
carui limba oficiala a fost emis documentul respectiv. 
    (4) Petitiile, documentele justificative, certificatele sau inscrisurile redactate intr-o limba straina depuse fara respectarea alin. (3) nu se iau in 

considerare de organul fiscal. 
ART. 73   Sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale 
    (1) Contribuabilul/Platitorul are sarcina de a dovedi actele si faptele care au stat la baza declaratiilor sale si a oricaror cereri adresate organului fiscal. 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva actele administrative fiscale emise pe baza de probe sau constatari proprii.” 
Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 
“Art. 11. - (1) Actul de identitate este documentul care se eliberează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cetăţeanului român şi care 
face dovada identităţii, a   adresei de domiciliu  şi, după caz, a   adresei de reşedinţă  titularului acestuia. Acest document se eliberează începând 
cu vârsta de 14 ani 
 Art. 12. - Dovada identităţii şi a cetăţeniei române în cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate se face cu certificatul de 
naştere al acestuia, iar dovada domiciliului dovada adresei de domiciliu  se face cu actul de identitate al părintelui la care locuieşte statornic 
sau cu actul de identitate al reprezentantului său legal, precum şi cu unul dintre documentele prevăzute la art. 27” 

 Mentionez ca pentru persoanele  care le solicit a fi scutite de la plata taxei de salubritate nu se 
incaseaza de catre acestea drepturi lunare platite la adresa  de la care solicit sa fie scutite de taxa de 
salubritate ( ex. ajutoare de incalzire) 
 Scăderea se face de la data de 1 a lunii ulterioare depunerii prezentei cereri depunerii prezentei cereri 
însoţite de actele doveditoare. 
 Mă oblig ca în termen de 5 zile de la  schimbarea situaţiei locative a  persoanelor  pentru care am 
solicitat scăderea să anunţ Primăria Şiria. 
 În cazul  în care nu declar modificarea situaţiei  locative a persoanelor scăzute de la taxa de 
salubritate, în termenul de 5 zile menţionat mai sus , taxa de salubritate se va  încasa retroactiv , de la data 
scăderii. 
Falsul în declaraţii 
Art. 326. - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art.175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară 
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
Falsul privind identitatea 
Art. 327. - (1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau 
transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la 
dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a menţine în eroare un funcţionar public, în vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 
(2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane, pedeapsa este 
închisoarea de la unu la 5 ani. 
(3) Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit 
fără drept se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

TEMEI LEGAL:HCL 122/17.08.2009    
 Şiria la ……….                                                 Semnătura…………….. 


