
Termene de plată: 

Conform Regulamentului privind Administrarea parcărilor de reşedinţă în Municipiul Slobozia, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 61/29.03.2018 privind modificarea şi 

înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 255/19.12.2017: 

- art. 24 “Pentru fracțiunile de an fiscal, chiria se achită proporțional cu perioada utilizată, într-o 

singură tranșă, în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului de parcare, respectiv până la 

data expirării perioadei de valabilitate a contractului.” 

- art. 25 “Pentru perioada cât contractul deînchiriere acoperă un an fiscal, plata se poate face 

integral sau fracționat conform calendarului de încasare a taxelor și impozitelor locale la sediul 

Primăriei Municipiului Slobozia, Direcția de Taxe și Impozite.” 

    

Calendarul de încasare a taxelor şi impozitelor:  

- plată integrală termen 31 martie, 

- plată fracţionată termene - 31 martie, 30 septembrie. 

 

 

 

Directia Impozite si Taxe Locale pune la dispozitia contribuabililor următoarele modalităţi de 

plată: 

 

I . Sistem clasic - numerar/plată directă cu card la pos - la caseria din incinta Primăriei 

Municipiului Slobozia; 

  

II . Sistem electronic:  

   - direct pe site-ul oficial www.sloboziail.ro - plată electronică taxe şi impozite locale, acces pe 

baza de ID şi parolă, pentru a beneficia de acces se va transmite cerere către adresele de email 

office_ditl@municipiulslobozia.ro, office@municipiulslobozia.ro, însoţite de o copie a actului de 

identitate, respectiv copia cetificatului de înmatriculare în cazul persoanei juridice sau se poate 

completa formularul on-line. Pentru a realiza plăti electronice, solicitantul trebuie să fie posesorul 

unui cont bancar curent.  

  

- prin banca cu ordin de plată - se poate face prin banca unde contribuabilul are contul deschis. 

Persoanele juridice și persoanele fizice pot achita cu ordin de plată folosind următoarele informaţii:  

- Beneficiar: Primăria Municipiului Slobozia  

- Banca: Trezoreria Municipiului Slobozia  

http://www.sloboziail.ro/


- CUI: 4365352  

- Adresa: Str. Episcopiei nr.1, cod 920023, Slobozia, judeţul Ialomiţa  

 

CHIRIE LOC PARCARE: 

- cont corespunzător RO89TREZ39121A300530XXXX 

- detalii plată: cv chirie loc parcare, nume titular contract, CNP titular.  

 

TAXĂ FLOLOSINŢA TEREN LOC PARCARE: 

- cont corespunzător RO11TREZ3912107020201XXX  

- detalii plată: cv taxă folosinţă teren loc parcare, nume titular contract, CNP titular. 

 

III. Prin mandat poştal - contribuabilul se prezintă la oficiul postal şi achită suma ce reprezintă 

chiria şi taxă folosinţă teren pentru locul de parcare de reşedinţă folosind următoarele informaţii:  

 

- Beneficiar: Primăria Municipiului Slobozia  

- Banca: Trezoreria Municipiului Slobozia  

- CUI: 4365352  

- Adresa: Str. Episcopiei nr.1, cod 920023, Slobozia, judeţul Ialomiţa. 

 

CHIRIE LOC PARCARE: 

- cont corespunzător RO89TREZ39121A300530XXXX 

- detalii plată: cv chirie loc parcare, nume titular contract, CNP titular.  

 

TAXĂ FLOLOSINŢA TEREN LOC PARCARE: 

- cont corespunzător RO11TREZ3912107020201XXX  

- detalii plată: cv taxă folosinţă teren loc parcare, nume titular contract, CNP titular. 

 

 


