
PRIMĂRIA COMUNEI ȚIȚEȘTI
JUDEȚUL ARGEȘ

CUI 4971944
Tel/Fax: 0248/299012

e-mail: primaria.titesti@yahoo.com; primarie@titesti.cjarges.ro

DECLARAŢIE
Privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice

Subsemnatul/a …………………..…………………..………………………..……,
legitimat cu BI / CI seria …………… nr. ………………………, eliberat
de …………………………….…., la data de ……………, CNP …………………….…..,
domiciliat în localitatea ……………….………………., jud. ……………………………,
str/sat.…………………………………………, nr. …………, bl. …………, sc. …..……,
ap. ………, tel.…………………………………… .

Declar pe propria răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare
pentru …….... persoane, după cum urmează:

NR. CRT. NUME SI PRENUME CNP CALITATE FATA
DE PROPIETAR
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reprezentand un număr total al persoanelor care locuiesc la
adresa………………………………………………………………………………………

Declar pe proprie răspundere că, mă oblig la colectarea selectivă a deşeurilor
municipale. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din
această declaraţie sunt corecte şi complete, iar daca ulterior apar modificari o sa
intocnesc alta declaratie.

Data:……………… Numele şi prenumele:……………………………….

Semnătura ……………………

mailto:primaria.titesti@yahoo.com


PRIMĂRIA COMUNEI ȚIȚEȘTI
JUDEȚUL ARGEȘ

CUI 4971944
Tel/Fax: 0248/299012

e-mail: primaria.titesti@yahoo.com; primarie@titesti.cjarges.ro

Declarație de consimțământ

Subsemnatul/a__________________________________________________
declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea
datelor mele personale și/sau ale copilului sub 16 ani al cărui titular al răspunderii
părintești sunt, de către Primăria Comunei Titesti în scopuriile legale (eliberare cerere
urbanism, cadastru, acordarea drepturilor de asistență socială, registrul agricol, stare
civilă, ajutoare tip subvenţie pentru creştere copil, eliberare avize și autorizații, eliberare
certificate și adeverințe, analizarea cererilor și petițiilor), iar aceste date furnizate de către
mine corespund realităţii. Declar că am fost informat de către Primăria Comunei Titesti
că toate documentele menționate care conțin date cu caracter personal se înregistrează și
urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere și
arhivare stabilite prin Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și
completările ulterioare și prin proceduri interne, în conformitate cu prevederile legislaţiei
pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, conform Legii 190/2018.

Data Semnătura solicitantului
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