În contextul epidemiologic actual, generat la nivel național de virusul SARS-CoV,
începând cu data de 09.11.2020, la nivelul Serviciului Public Finante Locale
Ploiesti activitatea de relatii cu publicul se va desfasura dupa cum urmeaza:

- luni, marti intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08-14.00 -activitati de
relatii cu publicul, la ghiseele Serviciului Public Finante Locale Ploiesti din B-dul
Independentei nr.16, Soseaua Vestului nr.19 si din str. Basarabi nr.5;
- miercuri si joi – nu se lucreaza cu publicul.

Categorii de cereri/lucrari care se depun exclusiv online sau prin posta:
- toate lucrarile de declarare bunuri impozabile (cladiri, terenuri), vor fi depuse
online sau prin posta ;
- cererile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala necesare la notariat – se
solicita de catre Birourile notariale si se depun online sau prin servicii de curierat.
Precizam ca pentru aceasta operatiune avem incheiate acorduri cu Birourile notariale din
municipiul Ploiesti si nu mai este necesara prezenta contribuabililor la organul fiscal.
- cererile de restituire, compensare, precum si petitiile, reclamatiile, contestatiilese depun online sau prin servicii de curierat;
- radierile auto din circulatie (insotite de documente justificative – certificate de
distrugere, dezmembrare, certificat de radiere emise de Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor , s.a).
Categorii de cereri/lucrari care se pot depune la organul fiscal, online sau prin
posta:
- cererile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala necesare pentru alte
servicii decat cele notariale ;
- solicitari pentru sistarea de popriri si pentru radieri sechestre .
Aceste cereri/solicitari se pot depune personal la ghiseele Serviciului Public
Finante Locale Ploiesti din B-dul Independentei nr.16 si Soseaua Vestului nr.19, online
sau prin servicii de curierat .

Certificatele de atestare fiscala, sistarile de popriri si radierile de sechestre se ridica
personal de la ghiseele institutiei sau, la solicitarea contribuabililor,

acestea pot fi

transmise pe email sau prin posta.
Categorii de cereri/lucrari privind mijloacele de transport :
Lucrarile referitoare la mijloacele de transport auto se efectueaza dupa urmatorul
regim :
a) pentru persoane fizice si juridice
- declaratiile pentru stabilirea impozitului se pot depune fie online, fie prin servicii
de curierat, fie personal la ghiseele institutiei din B-dul Independentei nr.16.
Aceste lucrari se solutioneaza in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii
acestora si se ridica personal de la ghiseele insitutitei sau, la solicitarea contribuabililor,
acestea pot fi transmise prin posta ;
- declaratiile pentru scoaterea din evidenta fiscala, contractele de vanzarecumparare se pot depune fie online, fie prin servicii de curierat, fie personal la ghiseele
Serviciului Public Finante Locale Ploiesti din str. Basarabi nr.5 si se solutioneaza in
termen de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora si se ridica personal de la
ghiseu. Pentru persoane juridice acestea se depun pe Bulevardul Independentei nr. 16.
Adresele de email unde pot fi depuse documentele:
- Pe adresele de email: registratura@spfl.ro; finantelocale@spfl.ro; pfcentru@spfl.ro;
pfvest@spfl.ro; biroulauto@spfl.ro; pj@spfl.ro.
Toate cererile vor fi insotite de documentele scanate precizate pe site-ul –
www.spfl.ro, in functie de specificul ei.
Modalitati de plata :
a) în numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti
situate în:
- Strada Basarabi nr. 5 : luni , marti si vineri între orele 8.00- 18.00;
- Şoseaua Vestului nr. 19 : luni, marţi intre orele 8.00-16.30 si vineri 8.00-14.00;
- B-dul Independenţei nr.16 : luni, marţi intre orele 8.00-16.30 si vineri 8.00-14.00;
- La parterul sediului Primăriei Municipiului Ploiești- Piața Eroilor nr.1A: luni, marţi
intre orele 8.00-16.30 si vineri 8.00-14.00.
b) la Oficiile poştale;

c) online: -Plata prin ghiseul unic al Sistemului National Electronic de plata
online cu Cardul Bancar GHISEUL.RO;
- Plata online cu telefonul in aplicatia pentru terminale mobile disponibila
pentru sistemele Android -si IOS.

Informatii detaliate despre modalitatea de efectuare a acestor plati sunt disponibile
pe site-ul nostru www.spfl.ro – sectiunea <MODALITATI DE PLATA> .

