
Aglomeratie la ghiseele Primariei Sibiu pentru plata impozitelor
Zeci de sibieni au mers, miercuri, sa isi plateasca impozitele si taxele locale, in prima zi a anului in care
Primaria Sibiu a deschis ghiseele in acest scop, majoritatea celor care si-au achitat deja contributiile fiind
pensionari care vor sa scape repede de datorii. 
  
  Potrivit reprezentantilor Directiei Fiscale Sibiu, zeci de sibieni au venit, miercuri, inca de dimineata,
pentru a-si achita impozitele locale, in prima zi in care Primaria Sibiu a deschis ghiseele in acest sens,
transmite corespondentul Mediafax.
  
   "Sibienii au raspuns pozitiv la aceasta prima zi in care s-au incasat taxe si impozite locale. Fluxul de
cetateni la ghisee a fost constant pana la aceasta ora", a declarat Mirela Gligore, purtatorul de cuvant al
Primariei Sibiu.
  
  Potrivit sursei citate, in zilele de luni si marti ghiseele au fost deschise doar pentru plata altor tipuri de
taxe.
  
  "Marti, de exemplu, trei sute de persoane au venit la ghisee, ceea ce este foarte mult pentru o zi in care
se incaseaza alte taxe, in afara de impozite", a declarat Mirela Gligore.
  
  Cei care s-au prezentat la ghisee in prima zi in care s-au putut face plati au fost, in majoritate, pensionari
care au vrut sa scape de datorii.
  
  "Am platit pentru tot anul. Asa m-am obisnuit si toata viata am platit la inceput de an. M-am scapat de o
grija si nu mai am probleme. Este mai greu sa platesti toata suma odata, mai ales ca avem pensiile mici,
dar nici sa ma stiu cu datorii nu-mi place", a declarat, corespondentului Mediafax, unul dintre
contribuabilii care si-au achitat impozitul.
  
   Sibienii care achita integral impozitul pentru anul 2011 pana la finalul lunii martie beneficiaza de o
reducere de cinci procente din suma.
  

Cuvinte cheie: primaria sibiu  mirela gligore  pensiile  taxe si impozite  ceas  pensionari  pre  sibienii  lux
mediafax  pozitiv
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