ANUNT
Plata impozitelor şi taxelor locale, cât şi a altor sume datorate bugetului local, se poate
efectua:- direct la casieria instituţiei pentru plati in numerar
-online cu cardul bancar prin intermediul platformei www.ghiseul.ro. Platforma se
adresează atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.
- Conform art. 3 din H.G.R nr. 1235 din 6 decembrie 2010, Primăria comunei Roseti s-a înscris
în Sistemul Naţional Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar, Sistem accesibil la adresa:
www.ghiseul.ro. Comisionul bancar, în cazul plăţilor online a taxelor şi impozitelor locale, a
amenzilor şi a altor creanţe bugetare efectuate cu cardul bancar, de către contribuabilii persoane
fizice, persoane fizice autorizate şi persoane juridice, perceput de instituţia de credit acceptatoare,
este suportat integral de la bugetul local al comunei Roseti (v. Hotărârea Consiliului Local al
comunei Roseti nr. 66 din 18.11.2020 privind înregistrarea Primăriei comunei Roseti în Sistemul
Naţional Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar (SNEP), precum şi stabilirea modului în
care este suportat comisionul bancar).
Sunt doua metode prin care puteti obtine datele de logare pentru ghiseul.ro:
1. Primăria unde aveți obligații de plată vă poate genera datele de logare în urma unei
solicitarii făcute de dvs in acest sens. Puteti solitica date de acces (utilizator și parolă) de
la instituția publică la care aveți obligații de plată, dacă instituţia este înregistrată în
sistem şi este activă pentru plata cu autentificare. Datele de contact ale Instituţiei publice
le puteţi accesa prin „click” pe denumirea instituţiei în Secţiunea Instituţii înrolate.
2. Metoda online de obținere a datelor de logare. Accesati sectiunea “SOLICITĂ DATE DE
ACCES” de pe prima pagina ghiseul.ro si parcurgeti etapele: “Verificare CNP”“Validare card”- “Trimitere e-mail cu datele de logare”
* În cazul în care deţineţi bunuri mobile sau imobile în mai multe localităţi, oricare dintre acestea
vă
poate
pune
la
dispoziţie
datele
de
acces
în
Ghişeul.ro
* Odată eliberate datele de acces de către o instituţie publică nu mai puteţi apela la o altă instituţie
publică pentru o nouă eliberare
Ghișeul.ro este disponibil 7 zile din 7 și 24 ore din 24, cu excepția perioadelor de mentenanță sau
intervenție tehnică asupra sistemului, care se vor anunța pe site.

