
Anexa nr.4 la regulament 

 
DECIZIE 

referitoare la obligaţiile de plată accesorii pentru utilizatori 

 

Numele şi prenumele/Denumirea _________________________________________________________________________ 

 Domiciliul/sediul : România/____________, judeţul _________________, codul poştal __________, 

municipiul/oraş/comună/ ____________________________ sat/sector _____________________________, 

str._____________________________, nr.______, bl._____,et.____, ap.__________, CNP / C.U.I / 

C.I.F._________________________, ROL NOMINAL _____________________ 

în conformitate cu prevederile HCL PODGORIA nr._________ din data de ___________ privind aprobarea taxelor 

speciale pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău, vă 

aducem la cunoştinţă că aveţi următoarele obligaţii de plată privind taxa specială de salubrizare datorată de 

utilizatorii care beneficiază de prestaţii efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale a comunei PODGORIA, 

judeţul Buzău 

În temeiul art.98 lit.c) şi art. 183 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedură Fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale 

bugetului general consolidat s-au calculat următoarele accesorii: 

Natura obligaţiei fiscale: Taxa specială salubrizare. 

Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată: ____________ 

 

Termen de plată Taxa (lei) Accesorii* 

Perioada Numar de luni 

sau fracţie lună 

Cota (%) Suma (lei) 

      

      

 TOTAL:     

  

 

*Accesoriile se vor calcula conform prevederilor art. 183 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă, şi până la 

data plaţii, inclusiv.  

 În conformitate cu prevederile art.152 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă. 

 Vă invităm să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie, care constituie şi 

înştiinţare de plată, cu respectarea termenelor prevăzute de art.156 alin.(1) din Legea nr.2017/2015 privind Codul 

de procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării deciziei astfel: 

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1÷15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii 

următoare inclusiv; 

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16÷31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a 

lunii următoare inclusiv 

 Împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art.268 şi 279 din 

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 

zile de la data comunicării acestuia, care se depune la organul fiscal emitent. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 

audierea contribuabilului. 

 Alte menţiuni ale organiului fiscal: 

 

Inspector, 

 

________ 

Am primit un exemplar al Deciziei 

Numele şi Prenumele____________________ 

CNP ________________________, BI/CI/CIP: seria _______ număr________________ 

Semnătura contribuabil_________________ 

Data ______/______/______ sau 

Numărul şi data confirmării de primire ______________________  


