
Modalitatea de plată a obligaţiilor bugetare fără 

autentificare prin Sistemul naţional electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar(SNEP*) 

 

 

Contribuabilii persoane fizice pot sa efectueze plati pentru diferite taxe, cu cardul, prin 

platforma ghiseul.ro. Pot efectua si plata chiriei pentru terenul inchiriat si pentru terenul inchiriat pe 

care sunt amplasate constructii provizorii (copertine/ garaje).  

Acest tip de plata se poate face fara autentificare. Pentru a efectua o astfel de plată, un 

contribuabil trebuie să cunoasca valoarea lunara/totală a chiriei datorate. În această situatie se va 

putea efectua plata, fără vizualizarea detaliilor.  

Informatii referitoare la cuantumul chiriei, puteți obtine la numărul de telefon +40 0247 317732 

/ +40 0247 317733 (centrală), număr de interior 134, 162, 151, 187. 

Platforma ghiseul.ro, o regăsiți pe pagina web https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public sau 

accesand site-ul oficial al Municipiului Alexandria, unde se afla link-ul platformei online ghiseul.ro.  

Astfel, pentru a efectua o plată fără autentificare, utilizatorul trebuie doar să actioneze butonul 

din sectiunea "PLATA FARA AUTENTIFICARE", moment în care va fi redirectionat în pagina de "PLĂTI 

FĂRĂ AUTENTIFICARE"//“PLATESTE FARA AUTENTIFICARE”. 

 În urma autentificării fără parolă, utilizatorului  i se deschide  formularul , unde acesta poate 
efectua plăti pentru diferite taxe. Contribuabilul trebuie sa respecte pasii indicati in pagina respectiva 
si   va selecta şi/sau va completa, după caz,  datele solicitate in formularul deschis de SNEP, prin 
platforma ghiseul.ro . 

 
Date necesare: 

NR. 
CRT. 

TIP VENIT 

1 COD VENIT INTERN       94 - CHIRII GARAJE 

110 - INCHIRIERI TERENURI 

2 COD VENIT NOMENCLATOR UNIC    21.A.30.05.30 

 

3 TIP VENIT NOMENCLATOR UNIC “Alte venituri din concesiuni şi închirieri de catre institutiile 
publice  

 

4 TIP VENIT LA INSTITUTIE CHIRII GARAJE//INCHIRIERI TERENURI 

 

5 COD IBAN RO66TREZ60621300205XXXXX 
 

 
 
 
 

https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public


 

A)Pentru obligaţiile fără debit este necesara introducerea in sistem a 

urmatoarelor informatii: 

    - denumirea şi CIF-ul instituţiei publice beneficiare(Primaria Alexandria- 
4652660), potrivit nomenclatorului furnizat de SNEP* ; 
    - CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al 

contribuabilului; 

    -  codul IBAN al obligaţiei bugetare(prevazut in tabelul de mai sus la 

pct.5); 

    -  tipurile de obligaţii de plată. 

 

B)In vederea efectuării unei plăţi, contribuabilul: 

    a)va selecta obligaţia de plată; 

    b)va introduce suma pe care doreşte să o achite; 

    c)va confirma acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a 

serviciilor oferite de   SNEP*;  
    d)va confirma iniţierea plăţii; 

    e)va introduce datele aferente cardului bancar în interfaţa 

procesatorului şi va autoriza plata. 

 

C)După efectuarea tranzacţiei,  se va emite contribuabilului o dovadă de 
plată(pe adresa de e-mail comunicata de d-voastra), ce va conţine 

următoarele informaţii: 

    a) numărul dovezii de plată (RRN); 

    b) data plăţii (data autorizării tranzacţiei); 

    c) CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei 

pentru care s-a achitat obligaţia de plată; 

    d) codul şi denumirea obligaţiei bugetare; 

    e) denumirea şi CIF-ul instituţiei publice; 

    f) suma plătită; 

    g) explicaţii. 

 

 

 


