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ANUNŢ
În atenţia contribuabililor persoane
fizice/juridice:
Luând în considerare ședința extraordinară din data de 16.03.2020 a Comitetului Local
pentru situații de urgență constituit la nivelul Municipiului Vaslui, pentru limitarea riscului de
contaminare cu COVID 19 s-au dispus următoarele:
Începând cu data de 16.03.2020, toate solicitările şi răspunsurile din partea şi către
cetăţeni/instituţii se vor realiza, pe cât posibil, pe cale electronică, prin intermediul
e-mail-ului Primăriei municipiului Vaslui (pmv@primariavaslui.ro).
Sesizările sau urgențele se vor anunța la TelVerde 0800 800 780 (linie telefonică
gratuită).
În cazul unor situații excepționale, în sediul Primăriei municipiului Vaslui, accesul va fi
permis doar către biroul Registratură, în vederea ridicării/depunerii de documente.
Activitatea de relaţii cu publicul pentru persoane fizice şi juridice se va desfăşura prin
telefon, prin corespondență poștală sau electronică, astfel:
✓ se pot depune declaraţii fiscale/cereri/reclamaţii/petiţii/sesizări pe adresa de
e-mail: pmv@primariavaslui.ro;
✓ prin
corespondenţa
poştală
se
pot
transmite
declaraţii
fiscale/
cereri/reclamaţii/petiţii/sesizări şi cereri de certificate de atestare fiscală, adresa
de corespondenţă fiind: Primaria municipiului Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, judeţul
Vaslui, cod poştal 730139.
Plata impozitelor şi taxelor locale precum şi plata amenzilor se poate efectua prin
următoarele modalități:
1. prin mandat poștal – la oficiile poștale;
2. prin transfer bancar:
• Beneficiar: Municipiul Vaslui;
• CIF Beneficiar : 3337532;
• Banca Beneficiar: Trezoreria Municipiului Vaslui;
• Conturile IBAN *) Informaţiile referitoare la conturile IBAN le regăsiţi pe
site-ul nostru www.primariavaslui.ro
3. prin Ghiseul.ro (Sistemul Naţional Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar).
Puteţi să ne contactaţi la sediul Primăriei municipiului Vaslui, din str. Spiru Haret, nr. 2,
respectiv la nr. de telefon 0235/310.999:
 pentru informaţii generale şi activităţile de impunere persoane fizice (declaraţii
fiscale/cereri/reclamaţii/petiţii/sesizări şi cereri de certificate de atestare
fiscală);
 pentru informaţii generale şi activităţile de impunere persoane juridice
(declaraţii fiscale/cereri/reclamaţii/petiţii/sesizări şi cereri de certificate de
atestare fiscală);
 pentru activităţile de executare silită persoane fizice;
 pentru activităţile de executare silită persoane jurdice.

