
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ  

DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ TÂRGU MUREȘ  

 

ANUNȚ 
 

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR JURIDICE 
 

Stimați contribuabili, 
 

Vă aducem la cunoștință faptul că, pentru anul 2023, în cazul PERSOANELOR 
JURIDICE, SE ACORDĂ O BONIFICAȚIE DE 10%, pentru plata cu anticipație 
până la data de 31.03.2023 a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi 
a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an, DOAR 
DACĂ contribuabilul deține la data de 31.03.2023 un cont activat pe “Portalul de 
servicii electronice fiscale”, a Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș, având adresa: 
https://platformacetateni.targumures.globalpay.ro/cetatean-login 

Portalul de servicii electronice fiscale, constă într-o platformă online de 
comunicare cu contribuabilii, care poate fi accesată non stop.  

Astfel, prin completarea unui formular cerere-acord, puteți solicita crearea unui 
cont, urmând ca, prin intermediul acestei platforme, să beneficiați de următoarele 
servicii: 

- Vizualizarea obligațiilor cu care figurați în structura de evidență fiscală la zi, 
precum și posibilitatea achitării impozitelor, taxelor locale și a amenzilor on 
line, utilizând plata cu cardul; 

- Vizualizarea dosarului personal fiscal; 
- Vizualizarea bunurilor înregistrate în evidența fiscală;  
- Depunerea declarațiilor fiscale on line, cu actele justificative atașate;  
- Obținerea on line a certificatelor de atestare fiscală în mod gratuit, ori de câte 

ori este necesar, fără a mai fi nevoie de deplasarea la sediul instituției pentru 
depunerea unei cereri în acest sens; 

- Comunicarea actelor administrativ-fiscale electronic 
Pe baza cererii-acord depuse veți primi pe adresa de e-mail datele de identificare 

electronică proprie, constând în user și parolă, precum și un link de acces, pe care le 
veți utiliza pentru accesarea platformei. 

Recomandăm ca cererile-acord să fie depuse electronic, la adresa de e-mail 
itlpj@dfltgm.ro, semnate electronic.  

Acestea pot fi depuse și în format fizic, pe suport hârtie la sediul instituției, Piața 
Victoriei nr. 33, sau pot fi transmise prin poștă.  
 Formularele cereri-acord, se pot descărca de pe site-ul instituției, accesând 
linkul https://platformacetateni.targumures.globalpay.ro/cetatean-login. 
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