PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2002 privind
încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale, aprobată prin Legea nr.
291/2002, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să asigure implementarea
unui sistem electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale. Sistemul electronic de
încasare a impozitelor şi taxelor locale RETILITX poate fi accesat la adresa:
https://itx.campulungmoldovenesc.ro:8443/retil/index.jsp
Acest sistem conţine informaţii cu privire la taxele şi impozitele locale,
termenele de plată, modalitatea de calcul, informaţii generale cu privire la
Sistem, informaţii cu privire la perioada în care se face actualizarea Registrului
Sistemului, un ghid de utilizare a Sistemului, precum şi alte informaţii necesare
utilizatorilor Sistemului.
Sistemul oferă informaţii referitoare exclusiv la contribuabilii înregistraţi ca
utilizatori ai Sistemului. În urma obţinerii certificatului de acces, orice utilizator are acces
numai la informaţiile privind propria persoană. Certificatul de acces pentru atribuirea unui
nume de utilizator şi a unei parole de acces, se poate obţine după completarea și
depunerea formularului de înregistrare, la sediul Primariei municipiului Câmpulung
Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2, cod 725100, județul Suceava. Pentru informaţii
suplimentare vă rugăm să vă adresați Compartimentului Informatică, persoană de
contact: ing. Iordache Camelia.
Rolul Unic Nominal este fișa unică a contribuabilului, care contine elementele
de identificare precum si creantele bugetare ale acestuia la nivelul unitatii administrativ
teritoriale Municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Exemplu : Un rol de formatul “Popescu Gheorghe si Maria” nu este un rol
nominal unic. Acest rol necesita separarea in 2 roluri nominale unice, respectiv un rol
pentru Popescu Gheorghe și un alt rol pentru Popescu Maria, unde vor fi evidentiate
separat, creantele bugetare ale fiecaruia dintre cei 2 contribuabili.
Pentru crearea/actualizarea Rolului Unic Nominal, vă rugăm să vă adresați
Serviciului Impozite și taxe din sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str.
22 Decembrie nr. 2, Câmpulung Moldovenesc, cod 725100, județul Suceava, tel. 0230314425, fax 0230-314725, e-mail impozite@campulungmoldovenesc.ro.
Va rugam sa prezentați cartea de identitate si copie dupa acesta, iar in
cazul in care aveti cunostinta ca NU detineti rol unic nominal, ci un rol in comun
cu alte persoane, sa prezentati si copii ale actelor de identitate pentru
persoanele respective.

Modalitati de plată:
Serviciul Impozite și taxe din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung
Moldovenesc, județul Suceava, pune la dispozitia contribuabililor, următoarele servicii de
plată, cu scopul de a reduce timpul de achitare a impozitelor si taxelor locale datorate
bugetului local al municipiul Câmpulung Moldovenesc.

1. Plata cu numerar – persoane fizice și juridice
Se poate efectua plata in numerar, prin ghișeele din casieria Primăriei Municipiului
Câmpulung Moldovenesc, din str. 22 Decembrie nr. 2, zilnic între orele 8,00-16,00.

2. Plata prin Card Bancar (POS) – persoane fizice și juridice
Se poate efectua plata prin POS, începând cu data de 10.03.2012, prin ghișeul din
casieria Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, din str. 22 Decembrie nr. 2, zilnic
între orele 8,00-16,00.

3. Plata cu ordin de plata – persoane fizice și juridice
Se poate face prin banca unde contribuabilul are cont deschis.
Persoanele fizice pot achita cu ordin de plata, specificand următoarele:
beneficiarul “MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”,
codul fiscal al beneficiarului “4842400”, prin TREZORERIA MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
contul IBAN corespunzator platii dorite (vezi "Lista conturi IBAN Persoane
Fizice").
Este necesar a se completa la detalii plată ROL si/sau CNP si ce reprezinta plata
(impozit cladiri, terenu, auto sau altele).
Conturile IBAN ale Trezoreriei operative Municipiul Câmpulung Moldovenesc sunt
disponibile aici.
4. Plata on line prin Ghiseul.ro (Sistemul National Electronic de Plata
Online cu Cardul Bancar) – persoane fizice și persoane fizice autorizate
Conform art. 3 din H.G.R nr. 1235 din 6 decembrie 2010, Primăria municipiului
Campulung Moldovenesc s-a înscris în Sistemul Naţional Electronic de Plată
Online cu Cardul Bancar, Sistem accesibil la adresa: www.ghiseul.ro.
Începând cu data de 28 mai 2015, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc
oferă posibilitatea plății on line a obligațiilor de plată (plată fără autentificare), către
bugetul local prin portalul 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 şi persoane fizice autorizate, perceput de instituţia de credit acceptatoare,
este suportat integral de la bugetul local al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc nr. 136 din 29 noiembrie 2012, privind aprobarea înregistrării Primăriei
Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a
taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este
suportat comisionul bancar.
Pentru realizarea de plăţi prin Internet este necesar sa fiţi posesorul unui card
bancar ataşat unui cont curent şi a unui serviciu de Internet Banking pus la dispoziţie de
banca dumneavoastră.
www.ghiseul.ro este Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul
Bancar și este operat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României. Acest sistem
permite plata online a obligatiilor fiscale locale, iar site-ul este securizat la inalte
standarde privind tranzactionarea pe baza de carduri bancare.

4.a. Plata online prin www.ghiseul.ro – Plată fără autentificare
Pentru secțiunea Plată fară autentificare nu sunt necesare date de acces
(utilizator și parolă).
Pentru această variantă de plată nu sunt disponibile consultarea în timp real a
obligațiilor de plată și istoricul tranzacțiilor, astfel pot fi plătite doar taxe și impozite al
căror cuantum vă este deja cunoscut.
Dacă aveţi la cunostinţă valoarea totală a impozitelor și taxelor datorate veţi
putea efectua plata totală, fără însă să vizualizaţi detaliile și să beneficiaţi de alte
facilități.
Cei interesați, pot accesa portalul www.ghiseul.ro, Sistemul Național Electronic de
Plată online (S.N.E.P.), secțiunea Plata fără autentificare și vor efectua următorii pași:

1.
selectați județul Suceava;
2.
selectați Tip instituție: Impozite și taxe locale
3.
selectați lista instituții: Campulung Moldovenesc;
4.
apăsați semnul + pentru detalierea veniturilor din amenzi și selectați
Amenzi de circulație
5.
introduceți datele corespunzătoare din procesul verbal de contravenție
(serie și număr, data intocmirii și a comunicării, prin selectarea din calendar,
observații/comentarii și apoi suma);
6.
introduceți CNP al plătitorului,
7.
CUI 4842400 (unde se va efectua plata)
8.
datele dvs. personale (nume și prenume, adresa poștală, adresa e-mail);
VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI CU ATENȚIE DATELE INTRODUSE!
RĂSPUNDEREA CORECTITUDINII DATELOR INTRODUSE VĂ APARȚINE!
9.
introduceți codul de validare solicitat în site;
10.
aprobați plata.
4.b. Plata online prin www.ghiseul.ro – Plată cu autentificare
Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate pot achita, începând cu data de
23.12.2015 toate obligatile fiscale locale datorate prin site-ul www.ghiseul.ro, operat de
catre Agenția pentru Agenda Digitală a României, dupa obtinerea credentialului de la
sediul nostru.
Pentru a accesa secțiunea Plată cu autentificare vă sunt necesare date de acces
(nume utilizator și parolă). Acestea vor fie liberate prin mijloace sigure de către instituția
publică la care sunteți arondat, dacă instituția este înregistrată în www.ghiseul.ro și este
activă pentru plata cu autentificarea.
Această secțiune permite consultarea obligațiilor de plată datorate instituțiilor
înrolate și achiatrea acestora prin plată online cu cardul (Visa, Visa electron, Mastercard,
Maestro). Sunt acceptate la plată cardurile emise de toate băncile din România.
Instituțiile de credit pot impugn elimitări la plățile prin Internet (suma maximă, număr de
tranzacții). Infornații privind aceste limitări sunt disponibile numai la banca emitentă a
cardului dumneavoastră.
Modalitatea de obtinere a credentialului pentru plata prin www.ghiseul.ro este
prezentată în continuare.
Emiterea credentialului pentru plata online prin www.ghiseul.ro va fi efectuata
numai dupa completarea unei cereri de alocare credential, insotita de copia cartii de
identitate a solicitantului, respectiv dupa crearea rolului unic nominal* (in cazul in care
acesta nu exista, ori este un rol comun cu alte persoane).
Credentialul pentru plata prin cardul bancar pe site-ul www.ghiseul.ro, se
inmaneaza personal la sediul nostru. După verificarea identității solicitantului.
Acest sistem este diferit de serviciul de vizualizare online a taxelor si impozitelor
pus la dispozitie de Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Cerere alocare pentru plata prin Ghiseul.ro

Descarca aici.

