
PRIMĂRIA COMUNEI CÂRȚA, JUDEȚUL SIBIU 
 

Comuna Cârța, Str. Principală, Nr. 23  

Telefon: +40 269 521 101  

E-mail:  primaria.carta@gmail.com  

 

 

INFORMARE 

 

Către cetățenii Comunei Cârța, Județul Sibiu 

 

 

       Începând cu anul 2017 venim în sprijinul dumneavoastră cu noi modalități de plată a taxelor și 

impozitelor, dar și de eliberare a certificatelor fiscale sau a adeverințelor. 

 

       Trăim într-o epocă în care totul se desfășoară cu mare viteză și avem impresia că timpul nu ne este 

suficient să ducem la capăt tot ceea ce ne propunem zilnic.  

       Astfel, din dorința de a fi cât mai aproape de cetățenii Comunei Cârța, vă punem la dispoziție noi 

facilități: 

 

 Plata impozitelor și taxelor folosind cardul bancar direct la casierie 

 Plata impozitelor și taxelor prin internet banking folosind portalul pus la dispoziție la 

adresa (www.comunacarta.ro). 

 Verificarea în timp real a statusului documentelor depuse la primărie 

 Eliberarea de certificate fiscale care pot fi obținute atât semnate fizic cat si electronic prin 

email sau prin curier direct la domiciliul dumneavoastră 

 Eliberarea de adeverințe de la Registrul Agricol care pot fi obținute atât semnate fizic cat 

si electronic prin email sau prin curier direct la domiciliul dumneavoastră 

 Comunicare electronică rapidă și eficientă cu toate departamentele primăriei 

 Pentru a fi transparenți față de cetățeni, toate documentele (hotărâri ale Consiliului local, 

dispoziții ale primarului, declarații de avere și interese, certificate de urbanism, 

autorizații de construcție etc) vor fi publicate pe site-ul Primăriei Comunei Cârța 

(www.comunacarta.ro).  

 Mai mult decât atât, cetățenii pot fi informați online (prin email) despre informații de 

interes general 

 

       Aceste informații utile sunt disponibile permanent, iar intrarea în sistem se face într-un mod 

simplu, doar prin accesarea portalului. 

 

       Pentru a beneficia de aceste îmbunătățiri ale sistemului vă rugăm să completați formularul de 

pe verso al acestei informări. 

       În urma completării acestuia vă rugăm să vă prezentați la sediul Primăriei Comunei Cârța 

pentru a vă înregistra, iar fiecare cetățean va primi, în urma înregistrării, un cont de acces personal. 

 

ATENȚIE! 

        Atașat la acest Formular (vezi verso) vă rugăm să prezentați și unul din documentele de mai jos 

în funcție de situație. 

       Pentru persoane fizice:     Copie după Cartea de identitate (Buletin de identitate) 

       Pentru persoane Juridice: Copie după Certificatul de înregistrare fiscală (CUI) 

 

 

 

 

http://www.comunacarta.ro/
http://www.comunacarta.ro/


PRIMĂRIA COMUNEI CÂRȚA, JUDEȚUL SIBIU 
 

Comuna Cârța, Str. Principală, Nr. 23  

Telefon: +40 269 521 101  

E-mail:  primaria.carta@gmail.com  

 

 

 

Data: ___/___/_____ 
 

 

FORMULAR PENTRU UTILIZAREA PORTALULUI PRIMĂRIEI COMUNEI CÂRȚA 

(vă rugăm completați formularul cu majuscule) 

 

 

Pentru PERSOANE FIZICE 

Nume  

Prenume  

Cod numeric personal (CNP)  

Telefon mobil  

Adresă poștă electronică (e-mail)  

Adresă corespondență  

 

 

 

Pentru PERSOANE JURIDICE 

Denumire societate comercială  

Cod fiscal (CUI)  

Nr. Înre. Registrul Comerțului  

Telefon fix  

Fax   

Telefon mobil  

Adresă poștă electronică (e-mail)  

Adresă de corespondeță  

 

Persoană de contact (nume și prenume)  

 
       Declar pe propria răspundere faptul că datele completate în prezentul formular privind identitatea mea 
sunt reale și cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracțiune și se pedepsește 
conform prevederilor Codului penal. 

       ⃝ Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și 
pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. 
       ⃝ Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă vor fi prelucrate de 
către Primăria Cârța și Ocolul Silvic Arpaș cu respectarea prevederilor Regulamentului 
UE Nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 
 

Semnătură solicitant  
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