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Viza  sef birou financiar -contabil                                                                                                                                Primar Ing. Bot Valentin                                                                     

 Se aprobă   /nu se aprobă                                                                                                                                                 Se aprobă   /nu se aprobă   

Se va aplica amenda de   ……………… lei/ nu se va aplica amenda.                                                                                                                                                                                                                            

nr. inregistrare ................../..........................                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                             DECLARATIE DE IMPUNERE 

privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice 
pentru persoane fizice / juridice 

Date de identificare a platitorului :nume si prenume/ denumire ����������������� CNP 
................................................. /codul unic de inregistrare ���������. numarul de inregistrare la registrul 
comertului �������.��.. localitatea����������. 
strada������������nr����.bl������sc�����..et����apsector�.����� 
telefon/fax������������cont deschis la banca �������������..   

Nr. 
Crt. 
 

Locul amplasarii Perioada 
(nr. luni) 

 

Suprafata 
de teren 
ocupata 

(mp) 

Destinatie 
utilizare loc 

public* 
 

Valoare Taxa 
(lei/mp/zi) 

 

Total 
Taxa 

(lei/an) 
 

0 1 2 3 4 5 6 

       

 

* se va mentiona una din cele 15 destinatii prezentate mai jos 
DESTINATIILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOR PUBLICE 
1. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare cu caracter sezonier (ocazional) 
2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de comercializare a produselor alimentare si nealimentare (inclusiv flori) 
3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vara 
4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestari servicii 
5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc si schimb valutar 
6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite si anexe la constructii 
7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de comercializare exclusiva de presa si carte 
8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de santier 
9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcari de resedinta 
10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje 
11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru filmare si fotografiere profesionista 
12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole in aer liber, festivaluri, manifestari promotionale 
13. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare 
14. Taxa pentru terenuri apartinand domeniului public folosite pentru culturi agricole 
15. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cai suplimentare de acces 



COMUNA ŞIRIA 

Şiria, str. 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad, tel. 0257-531101, fax. 0257-531449 

email: primariasiria@yahoo.com web: www.primariasiria.ro Arad 

 

 
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratie, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art.474 Cod Penal, ca datele din aceasta declaratie sunt 
reale si complete. 
Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfăşurării activităţii Primăriei Şiria, iar utilizarea lor respectă integral prevederile Legii 
nr.677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile Codului fiscal şi al Codului deprocedură fiscala, Primăria Şiria colectează şi 
stochează informaţiile necesare deschiderii rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvăluite doar autorităţilor abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, vă aducem la 
cunoştinţă obligativitatea completării tuturor datelor de pe formulare, în caz contrar nu se va da curs solicitării dumneavoastră. În cazul în care doriţi verificarea exactităţii 
datelor personale în evidenţele noastre, puteţi adresa o cerere instituţiei noastre, în care sunteţi rugaţi săprecizaţi motivul verificării. Puteţi solicita rectificarea, 
actualizarea sau ştergerea datelor incomp lete sau inexacte, precum şi transformarea în date anonime a celor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în 
măsura în care prezentaţi şi o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate alea acestei acţiuni. 
 

NOTA :   SE VA TRECE SUPRAFATA DETALIATA A CONSTRUCTIEI  PROVIZORII 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
Data completarii��������/20�. 
                                                                                                                       Viza compartimentului urbanism din cadrul Primariei Siria  
��������������.                                                                                         ������������������� 
(numele, prenumele si semnatura)                                                                                                       
            stampila societatii 

 

 

 

 


