REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI
Contribuabil modern – 2015
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Campania ‘’ Contribuabil modern – 2015 ‘’ este organizata de Primaria orasului
Videle, cu sediul in Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. Teleorman, C.F. – 6853155, cu scopul
de a creste gradul de colectare a impozitelor si taxelor datorate bugetului local pentru anul
2015, prin efectuarea de plati folosind portalului www.ghiseul.ro
2. DURATA CAMPANIEI
Campania se desfasoara in perioada 01.01.2015 – 31.03.2015
3. CONDITII DE PARTICIPARE
Campania se adreseaza tuturor contribuabililor persoane fizice care inregistreaza
obligatii de plata catre bugetul local, pentru anul 2015, fara restante din anii anteriori, in
contul :
a) impozitului / taxei pe cladiri ;
b) impozitului / taxei pe terenul intravilan ;
c) impozitului / taxei pe terenul extravilan ;
d) impozitului pe mijloacele de transport ;
e) chiriei / redeventei datorate in baza contractelor de inchiriere / concesiune
incheiate cu Primaria Videle ;
Pentru a participa la campanie , contribuabilii trebuie sa achite integral , pana la 31
martie 2015, impozitele si taxele aferente anului 2015, prin platile efectuate folosind portalul
www.ghiseul.ro, cu ajutorul datelor de acces ( user si parola ) furnizate de Compartimentul
Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Videle.
Contribuabilii care datoreaza sume in contul obligatiilor de la punctul e) trebuie sa
faca dovada achitarii acestora doar pentru perioada ianuarie – martie 2015.
Obligatiile de plata se considera stinse, daca pana la data de 31.03.2015, inclusiv,
conturile Primariei Videle deschise la Trezoreria Videle sunt creditate cu sumele existente in
evidenta fiscala a institutiei, pentru fiecare contribuabil care doreste participarea la campanie.
4. PREMIILE CAMPANIEI
Participantii la campanie beneficiaza de bonificatia de 10 % stabilita prin H.C.L.
nr. 84 / 2013 si de posibilitatea castigarii prin tragere la sorti a unuia din premiile oferite de
Primaria Videle.
La tragerea la sorti participa toti cei care vor figura cu obligatii de plata achitate in
conditiile prevazute la cap. 3 si ale caror plati se regasesc pe extrasele de cont in perioada
campaniei.
Valoarea de piata totala a premiilor este de aproximativ 5000 lei net.
Premiile vor fi oferite in ordinea tragerii la sorti astfel :

* 1 televizor LED Full HD, 56 cm, LG
* 5 x Tablete ALLVIEW
* 9 x 200 lei
Tragerea la sorti va fi publica si va avea loc in data de 10.04.2015, ora 15, in sala
de sedinte a Primariei Videle, iar lista castigatorilor va fi afisata la sediul institutiei si pe
pagina de internet www.primariavidele.ro
Premiile se vor ridica de catre persoanele desemnate castigatoare, pe baza actului
de identitate, pana cel tarziu la 30.04.2015 .
5. ALTE PREVEDERI
Organizatorul campaniei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament,
dar nu inainte de a anunta publicul, prin intermediul site-ului propriu.
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei vor fi facute pe adresa
organizatorului, pana la data de 31.03.2015 si vor fi solutionate pe cale amiabila.
Reclamatiile ulterioare nu vor mai fi luate in considerare.

