
                               ROMÂNIA                        Model PMD 01 - 2023 
Județul  HUNEDOARA 

UAT MUNICIPIUL DEVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

 

Codul de înregistrare fiscală: 4374393 
adresa de poștă electronică a organului fiscal: impozite_taxe@primariadeva.ro 

 

DECLARAŢIE – DECONT 
privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a Municipiului Deva 

 
Subscrisa/Subsemnatul/a .............................................................................................., cu sediul în ROMÂNIA/ ..........................., județul ............................................, 

codul poștal ..................., municipiul/orașul/comuna ............................................., satul/sectorul ................................., str. ............................................................................, 

nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......, ap ........, C.I.F1)........................................, tel./fax................................, e-mail …………………………, reprezentată prin 

.............................................................................................., în calitate de acționar unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ............................, 

județul ......................................................., codul poștal .........................., municipiul/orașul/comuna .............................................., satul/sectorul ........................................, 

str. ..............................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ............ nr. .............., 

C.I.F.*) ......................................, tel./fax .............................., e-mail ………………...…………………................................., declar că taxa specială pentru promovarea turistică 

a Municipiului Deva încasată în luna ................................................../............................, de către structura de primire turistică cu funcțiune de cazare 

……………............………………………………………………………………… situată la adresa ………………………...…………………………………………………….………...., 

a fost în sumă de ................................... lei și s-a vărsat la bugetul local cu ordinul de plată/chitanța ......................................./........................................................ în contul 

nr. RO50TREZ36621120207XXXXX. 

 
Taxa specială pentru promovarea turistică a Municipiului Deva s-a determinat pe baza cotei de 1 % stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva 

nr. 340/2022, la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, exclusiv TVA. 
 

Prin semnarea prezentei, am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și 
complete. 

 
..............................................  
  (data întocmirii declarației) 

 

 
    Reprezentantul legal,                Șeful compartimentului contabil, 

     L.S ……………………………………           L.S ………………………………………  

         (prenumele, numele și semnătura)                                            (prenumele, numele și semnătura) 
 
 

 
 

NOTĂ: În situația în care la nivelul UAT Deva, un contribuabil deține mai multe structuri de primiri turistice cu funcțiuni de cazare, prezenta declarație-decont se depune 
pentru fiecare structură de primire turistică cu funcțiune de cazare în parte. 

 
1) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală). 


