
AUTENTIFICARE WWW.GHISEUL.RO 

 

PERSOANE FIZICE 

 

Datele de autentificare pentru platforma www.ghiseul.ro se pot obtine astfel: 

 

1. urmand procedura online din sectiunea "Solicita date de acces" de pe prima pagina ghiseul.ro: 

"Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere e-mail cu datele de logare”. Daca aveti deja 

cont, va puteti regenera credentialele de acces din sectiunea "Regenerare Parola" folosind CNP-ul si 

adresa de email declarata (link "Ai uitat parola"); 

 

2. de catre solicitant (proprietar) de la sediul Directiei Impozite si Taxe Locale din str. Calea 

Nationala nr. 70. Programul de lucru cu publicul este urmatorul: Luni, Marti, Joi: 08.30 - 16.00, 

Miercuri: 08.30 - 18.00, Vineri: 08.30- 13.30; 

 

3. urmand procedura de aprobare a contului prin apel video, astfel: se transmite cererea completata 

si semnata, insotita de cartea de identitate la adresa ditlbt@primariabt.ro. Credentialele vor fi 

transmise la adresa de email mentionata in cerere, dupa procedura de aprobare a contului prin apel 

video. SOLICITANTUL CONTULUI va apela video numarul (whatsapp) 0791 007 103 , pentru 

aprobare cont în următoarele intervale: Luni, Marti, Joi, între 08.30-16.00, Miercuri 8.30 – 18.00, 

Vineri 8.30-13.30. In timpul apelului video, prezentați cartea de identitate în original! 

 

Daca detineti bunuri in coproprietate, este necesar ca si coproprietarul bunurilor sa isi creeze cont. 

 

PERSOANE JURIDICE 

 

 In vederea accesului în calitate de persoană juridică (plata taxelor și impozitelor locale) si 

înregistrarea ca utilizator al Sistemului Naţional Electronic de Plată Online al impozitelor şi taxelor 

(SNEP), disponibil la adresa: https://www.ghiseul.ro, va rugam sa completati si sa semnati 

formularul  Cerere credentiale SNEP Persoane Juridice. 

Cererea va fi depusa impreuna cu documentele anexa la sediul Directiei de Impozite si Taxe 

Locale Botosani - str. Calea Nationala nr. 70, ghiseele 1,2, 3 sau 4. 

Program de functionare: 

Luni: 08:30-16:00; 

Marti: 08:30-16:00; 

Miercuri: 08.30-18:00; 

Joi: 08:30-16:00; 

Vineri: 08:30 - 13:30. 

Cererea poate fi semnata cu semnatura electronica si transmisa impreuna cu documentele 

solicitate la adresa de e-mail: ditlbt@primariabt.ro 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la urmatoarele numere de telefon: 

0231.582.523, interior 219, sau: 0372.31.67.39. 

 


