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CERERE ÎNREGISTRARE CA UTILIZATOR  

ÎN SISTEMUL NAȚIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ ON-LINE  

CU CARDUL BANCAR (S.N.E.P.) A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 

 

 

Subscrisa  ____________________________________, CUI/CIF ___________________ 

cu sediul in România, județul / sectorul___________________, localitatea _________________, 

strada_______________________________, nr. ______, bl. _____, sc. _____, et. ____, ap. ____ , 

telefon______________________________, e-mail ___________________________________, 

prin reprezentant________________________________ , având CNP ____________________ , 

in calitate de ______________________, vă rog să-mi atribuiți credențiale (USER și PAROLĂ) 

pentru a vizualiza obligațiile de plată existente  și/sau de a plăti online cu cardul, parțial sau total, 

taxele și impozitele locale, precum și amenzile existente. 

 

         Sunt de acord               Nu sunt de acord să primesc răspunsul / acte administrative 

prin intermediul e-mailului. 

 
 
Anexez: 
 
- copie a certificatului de înregistrare fiscală (CIF/CUI); 
- împuternicire din partea reprezentantului legal al persoanei juridice (dacă persoana care solicită cont și 

parolă în numele unei persoane juridice nu este administrator); 
- copie a cărții de identitate a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite, după caz. 
 
 
Conformitatea cu originalul a copiilor, prin depunerea la registratura Primăriei orașului Strehaia, se efectueaza de reprezentantul persoanei juridice, 
prin inscrierea mentiunii “conform cu originalul” si prin semnatura acestuia, conform art. 64, alin. (5) din Legea nr. 207/2015 potrivit Codului de 
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. 
În cazul solicitării prin email a credențialelor, fiecare document transmis, va fi semnat electronic de reprezentantul persoanei juridice. 
 
 
 

Data_____________                                             Semnătura/stampila ___________________ 
 

ROMÂNIA 
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INFORMARE  

PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL 
 

 

Datele cu caracter personal furnizate: nume, prenume, email, telefon, adresa și altele, sunt colectate 

pentru a vă putea răspunde la solicitările dumneavoastră și vor fi prelucrate pe o perioadă necesară 

îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate și implicit cu respectarea termenelor de arhivare 

prevăzute de dispozițiile legale în materie. 

 

Primăria orașului Strehaia nu va transmite datele personale unei terțe părți, cu excepția situației în 

care este obligată din punct de vedere legal să facă acest lucru. În acest sens, se vor administra în 

condiții de siguranță și nimai pentru scopurile stabilite, datele personale, în funcție de specificul 

solicitării. Primăria orașului Strehaia va administra, arhiva, transmite datele personale conform 

Regulamentului UE 2016/679. 

 

Drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor personale sunt: dreptul de acces la 

datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea 

prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune plângere la 

autoritatea competentă privind protecția datelor. 

 

 

 

Data_______________                                Nume si prenume____________________________ 
 

 

                                                                       Semnătura _______________________ 

 

 

 

Prin luarea la cunoștință a prezentei informări, sub semnătură, Primăria orașului Strehaia 

consideră ca fiind îndeplinită obligația de informare asupra prelucrării datelor cu caracter personal 

în vederea soluționării obținerii de către solicitant a cererii de mai sus. 


