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CONECTAREA PE GHISEUL.RO, PENTRU PLATA ONLINE A TAXELOR 

ŞI IMPOZITELOR LOCALE LA PRIMĂRIA ORAŞULUI COPŞA MICĂ 

 

 Stimaţi cetăţeni, începând cu luna februarie (2019) Primăria Copșa Mică a 

finalizat procesul de conectare la portalul naţional Ghișeul.ro (www.ghiseul.ro), 

pentru plata online a taxelor şi impozitelor locale (cu ajutorul cardului bancar sau prin 

transfer bancar). 

 Plata online prin portalul Ghişeul.ro se poate efectua doar de către persoanele 

fizice şi PFA-uri (Persoane Fizice Autorizate). 

Sunt disponibile 2 modalități de înscriere: 

 1. Înscriere direct prin portalul Ghișeul.ro cu datele de pe cardul bancar și 

 2. Înscriere prin intermediul Primăriei orașului Copșa Mică. 

Menționăm că în ambele cazuri plata online a taxelor și impozitelor locale (prin 

portalul Ghişeul.ro) se face prin introducerea datelor de pe cardul dvs bancar (după 

vizualizarea şi selectarea plăţilor respective). 

 

Pentru opţiunea de la punctul 1 (Înscriere direct prin portalul Ghișeul.ro cu 

datele de pe cardul bancar) trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii: 

 - titularul cardului trebuie să corespundă cu solicitantul datelor de acces 

 - cardul trebuie să fie înrolat în sistemul 3DSecure la una dintre următoarele 

bănci: Banca Comercială Română, Banca Raiffeisen, BRD – Groupe Société 

Générale, AlphaBank, CEC Bank, Banca Transilvania, ING Bank, Garanti Bank, 

Bancpost, Banca Românească, OTP Bank, Piraeus Bank, UniCredit Bank, Libra 

Internet Bank 

 - solicitarea de înscriere este gratuită, nu se percepe nici un comision, 

comisioanele de tranzacţie sunt suportate de către Oraşul Copşa Mică 

 - datele de acces pot fi solicitate online doar de către persoane fizice. 

Metoda online de obținere a datelor de logare 

Accesaţi sectiunea “SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagină 

www.ghiseul.ro şi parcurgeţi etapele: “Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere 

e-mail cu datele de logare”. 

Menţionăm că puteţi vizualiza doar obligaţiile de plată către Oraşul Copşa Mică. 

 

Pentru opţiunea de la punctul 2 (Înscriere prin intermediul Primăriei orașului 

Copșa Mică) 

Primăria Copşa Mică (unde aveți obligații de plată) vă poate genera datele de logare 

în urma unei solicitarii făcute de dvs în acest sens pe adresa de mail 

primaria_copsa@birotec.ro sau pe portalul ghiseul.ro furnizând următoarele 

informaţii: Nume prenume, CNP, adresă, e-mail, telefon (informaţiile respective sunt 

obligatorii pentru eliberarea datelor de înregistrare).  

Datele de contact ale Instituţiei publice le puteţi accesa prin „click” pe denumirea 

instituţiei în Secţiunea Instituţii înrolate. 

În caz că nu reuşiţi să finalizaţi această procedură online pe portalul Ghiseul.ro vă 

stăm la dispoziţie cu suport tehnic la sediul Primăriei Copşa Mică, la Biroul IT. 


