Plata impozitelor şi taxelor locale se poate face astfel :
- la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU, sediul din Piata Daciei nr.1, camera 35, și

Cu NUMERAR sau
- la DIRECŢIA DE EVIDENŢA A PERSOANELOR (clădirea Galleria Mall Buzău) din str. Unirii nr. 301A,
CARD bancar, personal după următorul program:
Luni, Marţi, Joi
8.00-16.00
sau prin delegat care
Miercuri
8.00-18.00
îndeplinește condițiile
Vineri
8.00-13.30
privind restricțiile
- la OFICIILE POŞTALE din Municipiul Buzău după următorul program:
Atentie!!
La OFICIILE POȘTALE
au acces și persoanele
NEVACCINATE !!

900-1700

Oficiul Poştal din Micro 5 și
Oficiul Poştal din Centru
Oficiul Poştal din Micro 3

900-1500
800-2000

Oficiul Poştal din Micro 14
Oficiul Poştal nr.7 din Unirii Sud

900-1300

Oficiul Poştal nr.7 din Unirii Sud
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CARD bancar și Cartea - la ATM - robotul-ul din holul primăriei, intrarea din Piața Daciei
de identitate (Ci)
- se poate achita DOAR pentru persoanele la care rolul corespunde cărții de identitate
- GHISEUL.RO (Sistemul National Electronic de Plată- SNEP)
- Datele de acces pot fi solicitate online, folosind CARD-ul bancar.
ATENTIE! La crearea contului trebuie ca CNP-ul posesorului de CARD să fie identic cu CNP-ul de la rolul fiscal, apoi se pot face plăți cu
orice CARD.

Online
prin site-ul
www.primariabuzau.ro, - PLATĂ TAXE ȘI IMPOZITE ONLINE
Pentru a avea acces la serviciile online către cetățeni, trebuie să vă logați cu e-mail și parola.
pagina
Plată taxe și impozite Daca nu sunteți înregistrat în sistem, pentru a efectua plăți online prin Portalul de servicii electronice din site-ul www.primariabuzau.ro se
parcurg următorii pași:
ETAPA 1: CREARE CONT: accesați, în site-ul primăriei, Portal Servicii electronice–VREAU CONT și completați ecranele care se
deschid, apoi verificați e-mail-ul ( veți primi un e-mail pentru confirmarea contului și pentru setarea parolei).
ETAPA 2: ÎNROLAREA CONTULUI ( necesar pentru confirmarea identității solicitantului)
-accesați iar Portal servicii electronice din site-ul www.primariabuzau.ro (https://portal.primariabuzau.ro/infopage/);
-autentificați-vă cu e-mail şi parola, bifați opțiunile și completați informații solicitate: sistemul generează cererea cu datele completate de
către solicitant. Descărcați cererea, o semnați si o atașați la pasul următor împreună cu celelalte acte necesare.
Atentie! Pentru a trimite către primărie solicitarea, trebuie să accesați butonul „Finalizează”, dacă nu accesați „Finalizează” solicitarea
rămâne în lucru la cetățean.
După înrolare se pot efectua plăți-online accesând în Portalul de servicii electronice: Plata taxe si impozite online - PLATEȘTE AICI.

Virament bancar

-din orice BANCĂ/CEC sau Internet Banking/ Mobile Banking (de ex: BT Pay/BT24 Banking/ George etc) prin transfer
în conturile primăriei Municipiului Buzău deschise la Trezorerie;
-conturile sunt afişate pe site-ul https://primariabuzau.ro/plata-taxe-si-impozite, Lista conturilor IBAN

