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COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 27 martie 2014

“Direcţia Impozite şi Taxe” reaminteşte contribuabililor (persoane fizice şi 

juridice), care achită integral, până în data de 31 martie, taxele şi impozitele aferente 

anului 2014, că vor beneficia de bonificaţia de 10%.

De asemenea, tot până la această dată, persoanele fizice, care plătesc integral 

debitele principale restante, sunt scutite de la plata dobânzilor, a penalităţilor sau a 

majorărilor de întârziere.

Ghişeele din corpul II al Primăriei, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 numărul 9,

şi din corpul IV, de pe Bulevardul Republicii numărul 18, vor fi deschise de luni până 

joi, între orele 08:00-15:30 şi vineri până la ora 13:30, cu unele excepţii. Joi, casieriile, 

aflate în corpul IV de pe Bulevardul Republicii numărul 18, vor avea program 

prelungit până la ora 17:30. Vineri, reşiţenii pot plăti taxele şi impozitele, între orele 

08:00-13.30, la ghişeele din cele două corpuri ale Primăriei. 

                                Cabinet Primar
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