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C O M U N I C A T 
 
 
 

Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de 
transport aferente anului fiscal 2012 se pot plăti în două rate egale până la data 
de: 

� 31 martie 2012 inclusiv; 
� 30 septembrie 2012 inclusiv. 

 
Impozitul anual, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până 

la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată, respectiv până la 
data de 31 martie 2012 inclusiv. 

 
Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie 2012 inclusiv, a 

impozitului pe clădiri, impozitului pe terenuri, impozitului pe mijloacele de 
transport, datorat pentru întregul an fiscal 2012, de către persoanele fizice, se 
acordă o bonificaţie de 10%. 

 
Având în vedere că termenul de plată de la data de 31 martie 2012 

expiră într-o zi de repaus săptămânal, plata impozitului pe clădiri, impozitului 
pe terenuri, impozitului pe mijloacele de transport, se consideră în termen dacă 
este efectuată până la sfârşitul primei zile de lucru următoare, respectiv până la 
data de 02 aprilie 2012 inclusiv, dată până la care se acordă şi bonificaţia de 
10%. 

 
În plus, Primarul Municipiului Piteşti a dispus prelungirea programului de 

încasări a impozitelor şi taxelor locale în perioada 30 martie 2012 – 02 aprilie 2012, 
program prezentat în anexă. 

 
În conformitate cu prevederile art. 1241 din OG nr. 92/2003, privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neachitarea la 
termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, 
se datorează după acest termen majorări de întârziere. Nivelul majorării de 
întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale neachitate în termen, 
calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat 
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 



Pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale, Primăria Municipiului Piteşti 
acceptă plata pe baza instrumentelor de plată electronică, prin intermediul 
cardurilor de debit şi al cardurilor de credit, utilizând Internetul, precum şi 
terminalele pentru transferul de fonduri la punctul de încasare, tip POS, instalate 
atât la sediul Primăriei Municipiului Piteşti cât şi la centrele de încasări situate în 
cartierele municipiului Piteşti, disponibile prin intermediul BRD - Groupe Société 
Générale. 

În cazul plăţilor prin Internet, la adresa www.primariapitesti.ro secţiunea 
Impozite şi taxe locale, contribuabilii (persoane fizice şi persoane juridice) trebuie 
să solicite, o singură dată, Serviciului Informatică din cadrul Primăriei Municipiului 
Piteşti înregistrarea ca utilizatori ai sistemului, operaţiunile de înregistrare şi 
alocare a parolei de acces fiind gratuite. 

Primăria Municipiului Piteşti, de la data de 16 iunie 2011, este înregistrată 
în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 
cardul bancar (SNEP), care se poate accesa la adresa de internet: www.ghiseul.ro 
secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti. 

În cazul plăţilor prin Internet, la adresa www.ghiseul.ro secţiunea 
Primăriei Municipiului Piteşti, contribuabilii (persoane fizice sau persoane fizice 
autorizate) pot efectua plata obligaţiilor fiscale cu autentificare şi fără 
autentificare. Pentru efectuarea plăţilor cu autentificare este necesară obţinerea 
credenţialelor (setul de informaţii destinat accesării şi utilizării funcţionalităţilor 
SNEP - numele de utilizator şi parola). Aceste credenţiale, se distribuie la Centrul de 
încasări impozite şi taxe locale al Primăriei Municipiului Piteşti, situat în 
bulevardul Republicii, bl. G1, parter, sub semnătură de primire pe baza actului de 
identitate, în cadrul următorului program: 

 

LUNI,  MARŢI,  MIERCURI : 800 – 1530 PAUZĂ :1230 – 1300 
JOI : 800 – 1800 PAUZĂ :1230 – 1300 

VINERI : 800 – 1230 - 
 
 Pentru plăţile efectuate cu carduri prin intermediul Internetului la adresa 

www.primariapitesti.ro sau la adresa www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei 
Municipiului Piteşti şi prin intermediul POS-urilor, contribuabilii nu datorează 
comision. 



 
 

PROGRAM SPECIAL 
DE ÎNCASĂRI 

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
 
 
 

Unitatea de încasare 
VINERI 

30.03.2012 
SÂMBĂTĂ 
31.03.2012 

DUMINICĂ 
01.04.2012 

LUNI 
02.04.2012 

� Sediul Primăriei Municipiului 
Piteşti, strada Victoriei nr. 24;  

800 - 1700 800 - 1300 800 - 1300 800 - 1800 

� Centrul de încasări situat în 
bulevardul Republicii, bl. G1, 
parter, (zona Centrul Cultural 
al Municipiului Piteşti); 

800 - 1700 - - 800 - 1800 

� Centrul de încasări situat în 
bulevardul Republicii, bl. 214, 
parter, (zona Gară Sud); 

800 - 1700 - - 800 - 1800 

� Centrul de încasări situat în 
bulevardul    1 Decembrie 
1918, bl. M5a, parter, (zona 
piaţa agroalimentară Găvana 
II-III); 

800 - 1700 - - 800 - 1800 

� Centrul de încasări situat în 
strada Bradului, cartier 
Trivale, (lângă Şcoala nr. 12).  

800 - 1700 - - 800 - 1800 

 


