
 
 

CATRE 

SC CIBIN SRL 

 

 

Subsemnatul(a)_________________________________, posesor al cărții de 

identitate seria ____, nr. ____________, eliberată de __________ la data de 

_____________, domiciliat în ______________________________________________, 

CNP _____________________, in calitate de reprezentant legal al SC 

__________________________________, cu sediul in ________________________, 

str. _________________________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, 

judetul/sectorul_____________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

___________________ cod de inregistrare fiscala ______________, cod IBAN nr. 

______________________________________, deschis la _______________________, 

avand functia de _________________. 

Va rog a-mi aproba incheierea unui contract de prestari servicii privind furnizarea 

de servicii de salubritate pentru urmatorul punct de lucru: 

 

Adresa punct de lucru:_______________________________________________ 

Dotare cu recipienti: ___________________________ 

Recipient proprietate/chirie: _____________________ 

 

Declar pe propria raspundere urmatoarele: 

• obiectul de activitate al punctului de lucru este: _______________________; 

• suprafata punctului de lucru este de _______ mp; 

• la acest punct de lucru lucreaza un numar de ________ angajati. 

 

De asemenea, mă oblig să aduc la cunoștința operatorului serviciului de salubritate, 

CIBIN SRL, orice modificare a celor mai sus declarate, în termen de maxim 10 de 

zile lucratoare de la data producerii schimbării.     

 

Anexam: -   copie certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului (CUI); 

- copie certificat de inregistrare in scopuri de TVA; 

- copie certificat constatator pentru sediu/punct de lucru aferent 

imobilului pentru care se încheie contractul de ridicare a deșeurilor, 

emis de Oficiul Registrului Comertului; 

- Împuternicire pentru persoana care semnează contractul, în cazul în 

care aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice. 

 

Nr. Telefon contact:____________________ 

 

Adresa e-mail:_________________________ 



Cunoscand consecintele penale, pentru falsul in declaratii conform art.326, 

raportat la art. 175, alin.(2)  din Noul Cod Penal, declar pe propria raspundere ca 

informatiile furnizate sunt corecte si complete și au fost declarate societății CIBIN 

SRL operatorul serviciul public de salubrizare din Municipiul Săcele , în vederea 

producerii de consecințe juridice, respectiv tariful datorat de societatea pe care o 

reprezint este de 126,96 lei/mc la care se adauga TVA, pentru o greutate specifica 

de 350 kg/mc, pentru « colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor 

menajere si asimilabile ».  

 

Data:______________ 

 

 

Semnatura olografă a declarantului 

 

__________________ 

 

 

Reprezentant CIBIN SRL ________________ 

 


