O noua tragere la sor?i in cadrul campaniei ,,Plate?te im
pozitul online ?i ca?tiga o zi de distrac?ie la Aquapark Nym
phaea\" Joi , 8 Februarie 2018, 14:09
Astazi, 8 februarie, a avut loc a treia tragere la sor?i in cadrul campaniei ,,Plate?te im
pozitul online ?i ca?tiga o zi de distrac?ie la Aquapark Nymphaea", care a demarat in 15
ianuarie ?i prin care Primaria dore?te sa-i motiveze pe ceta?eni sa plateasca impozitul onl
ine.
Tragerea la sor?i s-a facut pentru pla?ile online efectuate de contribuabili in perioada 29 ia
nuarie 2018 - 4 februarie 2018, fiind validate doar pla?ile de impozit integral pentru a
nul in curs. O comisie formata din Eduard Florea, directorul economic al Primariei
Oradea, Eugenia Borbei, director juridic ?i Anca Grama, purtator de cuvant, a participat l
a procedura de extragere a ca?tigatorului.
Din cei 515 de contribuabili care au platit impozitul online integral, prin extragere
computerizata a fost desemnat ca?tigatorTeudan Karin,proprietar,de pe strada Poet
Alexandru Andritoiu. Acesta va fi in?tiin?at prin adresa la domiciliu ca i?i poate ridica pre
miul de la sediul Primariei, incepand de vineri, 9 februarie, in termen de 30 de zile.
Voucherul ofera o zi de acces la Aquaparkul Nymphaea pentru 2 adul?i ?i 2 copii sub 14
ani si este valabil pana la sfarsitul anului.
Conform regulamentului, au fost extrase ?i doua rezerve, care ar putea beneficia de p
remiu in cazul in care ca?tigatorul, din diverse motive, nu i?i va revendica voucherul.
Primaria Oradea le mul?ume?te tuturor contribuabililor, amintind pe aceasta cale ca cei ca
re i?i platesc integral impozitul pana in 31 martie beneficiaza de bonifica?ia de 5%, iar in
plus cei care il platesc online pot ca?tiga, in fiecare saptamana pana la sfarsitul lunii m
artie, o zi de distrac?ie la aquapark pentru 2 adul?i ?i 2 copii sub 14 ani.
Urmatoarea extragere va avea loc saptamana viitoare, in data de 15 februarie.

