Anexa 1 la Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubritate
MODEL 08
DOMNULE PRIMAR
Subsemnatul /a____________________________________________,
domiciliat/ă în ____________________,
str._____________________________,
nr.______, bl._______, ap___, identificat/ă prin CNP_________________________, vă
rog să binevoiți a-mi aproba personal și/sau familiei mele reducerea cu 50% de la plata
taxei speciale de salubritate cu care figurez/figurăm în evidența fiscală deoarece mă/ne
încadrăm în prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale și ale HG nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale fiind persoana care beneficiază de venit minim garantat /fac parte
dintr-o familie beneficiara de venit minim garantat, în condiţiile Legii nr. 416/2001, şi
îndeplinesc/îndeplinim cel puţin doua dintre următoarele situaţii:
[ ] nu am/avem locuinţa în proprietate sau în folosinţa;
[ ] locuiesc/locuim în condiţii improprii;
[ ] am unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau fac parte dintr-o familie cu mulţi
copii în întreţinere;
[ ] sunt persoana vârstnică, fără susţinători legali;
[ ] sunt încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
[ ] am executat o pedeapsă privativă de libertate.
Atașez următoarele documente, după caz:
[ ] copie BI/CI
[ ] declarațiile autentificate ale titularului cererii și ale celorlalți membrii ai familiei, după
caz, cu privire la nedeținerea unei locuințe în proprietate sau în chirie
[ ] anchetă efectuată de Direcția de Asistență Socială din care să rezulte că
locuiesc/locuim în condiții improprii
[ ] adeverință eliberată de Direcția de Asistență Socială din care să rezulte numărul de
copii aflați în întreținere
[ ] adeverință eliberată de Direcția de Asistență Socială din care să rezulte că este
persoană vărstică în condițiile Legii 416/2001
[ ] copie certificat de handicap/ invaliditate
[ ] cazier judiciar

Data__________________
Telefon_____________

Semnătura
adresa e-mail.__________________________

Notă de Informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Municipiul Făgăraș cu sediul ìn Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, în calitate de
operator, prelucreaza date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră doar în scopul
administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Făgăraș.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt
comunicate doar destinatarilor legali, în situațiile prevăzute de Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală.
În condițiile prevăzute de R.G.P.D. nr. 679/2016, beneficiați de următoarele
drepturi:
- dreptul de acces, dreptul la rectificare asupra datelor, dreptul la portabilitatea
datelor, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente.
Începând cu data de 25.05.2018, pentru orice întrebări sau nelămuriri se poate
contacta, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la sediul instituției.
Totodată vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal în scopul
administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Făgăraș, reprezintă
o obligație legală, consecința nerespectării aestei obligații fiind sancțiunile
contravenționale / penale prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală şi Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sau, după caz, neacordarea
facilităților fiscale.

Subsemnatul
____________________________________________________
declar cä am luat cunoștință de informațiile cuprinse mai sus.

Data ______________________

Semnătura ______________________

