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IN ATENŢIA LOCUITORILOR MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
 

Conform art. 3 din H.G.R nr. 1235 din 6 decembrie 2010, Primăria Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, a fost înrolată în Sistemul Naţional Electronic de Plată Online cu cardul bancar, la 
adresa: www.ghiseul.ro.  

Pentru efectuarea plății prin Internet este necesar sa fiți posesorul unui card bancar atasat unui cont 
curent si a unui serviciu de Internet Banking pus la dispoziție de banca dumneavoastra. 

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. 

Începând cu data de 28 mai 2015, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc oferă posibilitatea 
plății on line a obligațiilor de plată către bugetul local provenind din amenzi contravenționale, prin portalul 
www.ghiseul.ro.  

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, CUI 4842400 (unde se va efectua plata) și datele dvs. 

personale (nume și prenume, adresa poștală, adresa de e-mail); 
VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI CU ATENȚIE DATELE INTRODUSE!  

RĂSPUNDEREA CORECTITUDINII DATELOR INTRODUSE VĂ APARȚINE! 
7. introduceți codul de validare solicitat în site; 
8. aprobați plata. 
 
Vă mulțumim pentru că ați ales această modalitate de efectuare a plății!” 
 

 
P R I M A R , 

Negură Mihăiţă 

Responsabil cu aplicarea 
Legii nr. 544/2001, 

 
Poşchin Nicoleta 
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Ing. Iordache Camelia 
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