
 

În atenţia contribuabilor persoane fizice şi juridice, vă aducem la 

cunoştinţă că în contextul prevenției cu infectarea virusului COVID-19, 

începând cu date de 19.03.2020 se suspendă activitatea cu publicul a casieriei 

Serviciului de Impozite şi Taxe Locale Gura Humorului  privind încasare în 

numerar a impozitelor şi taxelor locale. Plata va putea fi efectuată prin 

virament bancar sau online după următoarea procedură: 

1. Persoanele fizice vor putea efectua plăţi online pe platforma www.ghiseul.ro 

prin autentificare , iar pentru clarificări vă rugăm a solicita date pentru 

autentificare la adresa de email: impozite.pgh@gmail.com  sau la tefelon 

0730650727 

2. Persoanele fizice vor putea efectua plăţi prin virament bancar în conturile: 

                                 Cod fiscal 6631418 – oraş Gura Humorului 

Denumirea venitului CONT IBAN 

Taxă întreţinere cimitir RO66TREZ59421360250XXXXX 

Impozit şi taxă teren persoane fizice RO77TREZ5942107020201XXX 

Impozit clădiri persoane fizice RO33TREZ5942107020101XXX 

Impozit teren extravilan RO74TREZ5942107020203XXX 

Amenzi             RO22TREZ59421A350102XXXX 

Impozit auto persoane fizice RO52TREZ5942116020201XXX 

CV. Cumparare Teren RO88TREZ59421390207XXXXX 

Taxa salubritate RO78TREZ59421360206XXXXX    

Concesiuni şi chirii persoane fizice RO93TREZ59421A300530XXXX 

Taxă hotelieră RO22TREZ59421120207XXXXX   

Taxă parcare RO66TREZ59421360250XXXXX 

Clarificări privind debitele datorate și viramentele de efectuat se vor putea 

obţine la adresa de email: impozite.pgh@gmail.com  sau la tefelon 

0730650727 

3. Persoanele juridice vor putea efectua plăţi prin virament bancar în conturile: 

 

Cod fiscal 6631418 – oraş Gura Humorului 

Denumirea venitului CONT IBAN 

Impozit şi taxă teren persoane juridice RO27TREZ5942107020202XXX 

Impozit clădiri persoane juridice RO80TREZ5942107020102XXX 

Impozit teren extravilan RO74TREZ5942107020203XXX 

Amenzi             RO22TREZ59421A350102XXXX 

http://www.ghiseul.ro/


Impozit auto persoane juridice RO02TREZ5942116020202XXX 

CV. Cumparare Teren RO88TREZ59421390207XXXXX 

Concesiuni şi chirii persoane juridice RO93TREZ59421A300530XXXX 

Taxă hotelieră RO22TREZ59421120207XXXXX   

Taxă parcare RO66TREZ59421360250XXXXX 

Taxă firmă şi reclamă RO71TREZ59421160250XXXXX 

Taxă viză autorizaţie functionare RO75TREZ59421160203XXXXX 

 

Clarificari privind debitele datorate și viramentele de efectuat pentru persoane 

juridice se vor putea obţine la adresa de email: impozite.pgh@gmail.com sau 

la tefelon 0740033891 

 

 Menţionăm că orice situaţie privind impozitele şi taxe locale va putea 

fi sesizată pe adresa de email: impozite.pgh@gmail.com sau telefon 

0730650727 

 


