
 

 

Declaraţie fiscală 

pentru stabilirea taxei de salubrizare 
 

 

      Subsemnatul(a), __________________________________________________ având Codul de identificare  

fiscală (C.N.P.)  ,domiciliat(ă) în localitatea__________________________, 

strada/bulevardul___________________________________________, nr. ____, bloc _______, scara ______, 

apartament ______, având calitatea de proprietar / titular al dreptului de închiriere (în cazul clădirilor 

proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale), al clădirii situată în Municipiul 

Pitești, strada/bulevardul ___________________________________________, nr. ____, bloc _______, scara 

_____, apartament ______, declar pe propria răspundere că în această clădire locuiesc un număr de 

____________ persoane: 

 

Anexez următoarele documente justificative: 

1. Act de identitate, în fotocopie                                                                                                                   ; 

2. Adeverință eliberată de asociația de proprietari/chiriași nr.                    data                                           ; 

3.                                                                                                                                                                    ; 

4.                                                                                                                                                                    ; 

 

   Prin semnarea prezentei am luat la cunoștinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte 

conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

 

Data completării:…/..…/20__ 

 

................................... 

(Numele şi prenumele)  

 

................ 

(Semnătura) 

 

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
          Primăria Municipiului Pitești, cu sediul în strada Victoriei, nr. 24, cod postal 110017, Mun. Pitești, 

județul Argeș, prelucrează date cu caracter personal cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și a 

legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale, în scopul exercitării competențelor și a 

furnizării serviciilor publice de către autoritățile administrației publice locale. 

          Datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, conform art. 6 din GDPR.  

          Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară derulării tuturor activităților legale, 

apoi vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Transferul către terți a datelor cu caracter personal se face în 

conformitate cu obligațiile legale ale instituției. 

          Drepturile dumneavoastră sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, 

dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional 

individual automatizat, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal. 

          Informațiile detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt afișate în incinta instituției 

noastre, în spațiile unde se desfășoară activitatea cu publicul sau pot fi vizualizate pe site-ul 

www.primariapitesti.ro, la secțiunea „Informații Publice- Protecția Datelor cu Caracter Personal”.   

          Pentru orice alt aspect care ţine de protecţia datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora, puteți 

contacta responsabilul pentru protecţia datelor (DPO) la telefon 0736699914, puteți transmite o cerere la 

adresa de e-mail  contactdpo@primariapitesti.ro  sau puteți depune o cerere scrisă la sediul instituției. 

 

Data,                                                                                              Semnătura, 

 
 

 

 
Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor 

Regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr 190/2018. 

 

http://www.primariapitesti.ro/
mailto:contactdpo@primariapitesti.ro

