
 

                                                    Ploiești, 13 septembrie 2017 

 

 COMUNICAT DE PRESĂ 

Primăria Municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești 

reamintește contribuabililor ploieșteni că termenul scadent pentru plata impozitelor și 

taxelor locale aferente semestrului al II-lea este data de 30 septembrie 2017. 

Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, SPFL recomandă contribuabililor să achite 

la termen impozitele și/sau taxele datorate bugetului local. 

Precizăm că nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale 

principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu 

ziua imediat următoare termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

  Modalități de plată: 

 1. În numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești 

situate în str. Basarabi nr. 5 : luni - vineri  între orele 8.00- 18.00;  Șoseaua Vestului nr. 19 : 

luni, marți, joi 8.00-16.30, miercuri 8.00 – 18.30, vineri 8.00-14.00; B-dul Independenței nr.16 : 

luni, marți, joi 8.00 - 16.30; miercuri 8.00-18.30; vineri 8.00 -14.00;  în incinta Halelor Centrale, 

etaj 1-la sediul Direcției  Gestiune Patrimoniu:  luni, marți, miercuri, joi 8.00-16.30; vineri 8.00-

14.00; în incinta Tribunalului Ploiești : luni, marți, miercuri, joi 8.00 – 15.30: vineri 8.00 – 

14.00. 

 2.  La Oficiile poștale. 

 3.  Infochioșcuri: casieria SPFL din str. Basarabi nr.5; Inspectoratul Județean de Poliție 

Prahova, strada Vasile Lupu nr. 60, etajul 2-Serviciul Înmatriculări Permise; MALL SHOPPING 

CENTER (fost Mercur) și la sediul instituției -B-dul  Independenței nr.16. Plata se efectuează pe 

baza cardului bancar și a cărții de identitate a contribuabilului. Primăria Municipiului Ploiești nu 

percepe comision contribuabililor pentru aceste încasări. 

 4. Prin Sistemul Național Electronic de Plăți prin accesarea site-ului www.ghişeul.ro 

numai pentru cei care dețin carduri bancare și au ridicat userul şi parola de la sediul instituției 

noastre din B-dul Independenței nr.16 . 

 5. Consultare/plată electronică prin Internet la adresa www.spfl.ro. Contribuabilul 

are obligația prezentării personale la sediul S.P.F.L.Ploieşti, B-dul Independenței nr.16, cu copie 

BI/CI pentru a obține drepturi de acces. 

 DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE 
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