
OBȚINEREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE 

FISCALĂ PERSOANE FIZICE 

 
Depunerea cererilor de eliberare a certificatelor fiscale pe adresa 

de e-mail ale instituției taxe -im poz it e@pr imariaba cau.r o, iar 
transmiterea certificatelor de atestare fiscala emise de instituția noastră 
se va face prin poștă, cu confirmare de primire  la adresa de domiciliu a 
solicitantului. 

Achitarea obligațiilor fiscale locale datorate se poate face  prin 
intermediul site-ului www.ghiseul.ro  administrat de Centrul Național 
pentru Managementul Societății Informaționale, după obținerea 
credențialelor de la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale. 

Pentru a obține un nume de utilizator și o parolă pentru accesarea 
sistemului național de plata www.ghiseul.ro, vă rugăm să trimiteți o 
copie după buletin/carte de identitate la taxe-impozite@primariabacau.ro. 

Observație: pentru programul RABLA se va preciza programul pentru care 
este necesar certificatul fiscal (REMAT sau PSIPAN 2020) iar pentru radiere se va 
atașa si o copie scanată după cartea de identitate a mijlocului de transport. 

 
Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală 
 

 Cerere  eliberare certificat de atestare fiscală (modelul 2016 ITL 
012 - se descarcă de pe website-ul www.municipiulbacau.ro la 
secțiunea „Taxe si Impozite”- subsecțiunea „Persoane fizice”); 

 Actul de identitate; 

 Împuternicire notarială pt. dezbatere succesiune, în cazul solicitării 
de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii 
succesiunii sau adresa de la notarul public la care se dezbate 
succesiunea, cu persoana căreia i se va înmâna (unde este cazul); 

 Certificatul de deces, în cazul solicitării de către  moștenitori a 
certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii (unde este 
cazul); 

 Împuternicire în original sau copie legalizată. (unde este cazul); 

 Copie după cartea de identitate a mijlocului de transport (pentru 
programul RABLA) - după caz 

 
Valabilitatea certificatului 
 Certificatul de atestare este valabil 30 de zile de la data emiterii. 
Înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care nu se solicită 
certificatul de atestare fiscală și se înregistrează datorii fiscale. 
 

https://www.ghiseul.ro/
http://www.municipiulbacau.ro/

