
”Plătește-ți taxele și impozitele pe 

ghiseul.ro și ai numai de câștigat!” 
 

 

 

Doriți să vă achitați impozitele și taxele locale fără a vă mai prezenta la ghișeele primăriei? 

Nimic mai simplu! Completați și depuneți cererea atașată pe e-mail sau la registratură și veți 

primi imediat, utilizatorul și parola pentru plata online, utilizând platforma www.ghiseul.ro. 

Prin utilizarea acestui sistem de plată, veți evita aglomerația și cozile de la ghișee, puteți vizualiza 

obligațiile de plată existente și efectua rapid, oricând și de oriunde, fără niciun comision,  plata 

acestora, fiind necesar doar să aveți conexiune la internet și un card bancar.  

Totodată, prin opțiunile “Plătește fără autentificare“ și “Plătește amenzi“ puteți achita taxe și 

amenzi contravenționale al căror cuantum vă este deja cunoscut. 

Relații suplimentare puteți obține sunând la numărul  de telefon 0240/532.950, int. 107,  sau adresând o 

solicitare în acest sens la adresa de e-mail:  sit@primariatulcea.ro. 

 

 

 

http://www.ghiseul.ro/
mailto:sit@primariatulcea.ro


CERERE ALOCARE CREDENTIAL PENTRU PLATA PRIN 

WWW.GHISEUL.RO 

 

Subsemnatul/a____________________________________ 

CNP__________________* cu domiciliul in ________________ 

Str.___________________* nr.___*, bl.___*, ap.______*, sc.__ 

e-mail:___________________________*,nr.telefon__________, 

va rog a-mi atribui credential in vederea platii prin ghiseul.ro. 

 

 

✓ Sunt de acord ca orice corespondenta sa fie expediata doar pe 
adresa de email mai sus mentionata sau telefonic. 

✓ Ridicarea credentialelor se va face personal (sau pe e-mail), la 
termenul stabilit in urma contactarii telefonice de catre angajatii 
institutiei noastre. 

✓ Plata se va efectua doar prin intermediul unui card bancar. 

✓ Prezenta cerere se depune însoțită de copia cărții de identitate 
 

 

*campuri obligatorii 

 

 

 

Data :____________                      Semnatura:___________ 

 

http://www.ghiseul.ro/


CERERE ALOCARE CREDENTIAL PENTRU PLATA PRIN 

WWW.GHISEUL.RO 

 

P.J.Subscrisa……………………………………………………………………………………….. 

 CIF/CUI 2) …………………….……………………..… cu sediul in ROMANIA Judetul…………………., codul postal………..., 

municipiul/orasul/comuna……………………satul………………….. sectorul………….str....…………………………………… nr. 

….. bl. …. sc… et. ….. ap. ………. Telefon…………………..………..email……………………………………………….... 

reprezentata prin ……………………............................………………………………………….. 

in calitate de proprietar/coproprietar/mandatar/actionar unic /administrator/imputernicit/ delegat , nr. 

delegatie …….. din data ………….,  cu domiciliul in ROMANIA ………………. Judetul …………..codul postal 

…………………..municipiul /orasul/comuna ………………….Satul ………………..sectorul ……………….str. ……………….. 

nr. ….. bl. …… sc……. Et……. Ap. ……, identificat B.I./C.I./C.I.P./Pasapost seria …… nr. …………………, 

CNP……………………………,  

va rog a-mi atribui credential in vederea platii prin ghiseul.ro. 

 

 

✓ Sunt de accord ca orice corespondenta sa fie expediata doar pe adresa de email mai sus 
mentionata sau telefonic. 

✓ Ridicarea credentialelor se va face personal (sau pe e-mail), la termenul stabilit in urma 
contactarii telefonice de catre angajatii institutiei noastre. 

✓ Plata se va efectua doar prin intermediul unui card bancar. 

✓ Prezenta cerere se depune însoțită de copia C.U.I., copia cărții de identitate 

administrator, împuternicire însoțită de copia cărtii de identitate în cazul în 

care cererea nu este transmisă/depusă de către administratorul societății. 

 

Toate campurile sunt obligatorii 

 

 

 

Data :____________   Semnatura/stampila:_____________ 

 

 

http://www.ghiseul.ro/

