
 

HOTĂRÂRE 
 

privind înregistrarea Primăriei  în Sistemul naţional electronic de plată 
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

 

Consiliul Local al Comunei Românești , judeţul Botoșani, întrunit în ședinta 
ordinară din 11.12.2020, la care participă un nr.11 de consilieri din totalul de 11  
aflați  în funcție; 

Văzând că lucrările ședinței sunt conduse de dommnul Ghiviziu Dorel , ales 
președinte de ședință pe trei luni conform HCL nr. 44/09.11.2020; 

Avand în vedere: 
         - raportul de specialitate nr.5792/20.11.2020 , al Compartimentului Taxe şi 
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Românești  ; 

- referatul de aprobare a Primarului Comunei Românești, referitoare la 
Proiectul de hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Românești în 
Sistemul naţional  electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 
bancar înregistrată sub nr 5752/17.11.2020; 

- raportul de avizare favorabila al comisiilor de specialitate pe cele 3 domenii 
de specialitate ;  

- raportul de legalitate al secretarului înregistrat la nr.5819/2020; 
            - procesul verbal nr. cu privire la respectarea procedurii conform Legii nr.52/2003 . 

In conformitate cu: 
- prevederile art. 3 din H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării 

Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând  
cardul bancar si art. I, (5) din H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea si 
completarea H.G. nr. 1235/06.12.2010 ; 

- prevederile art. 2.2.3. si 2.2.4. din Ordinul nr. 168/14/95/19.01.2011 
privind aprobarea Normelor Metodologice pentru implementarea Sistemului 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- Ordinul nr. 173/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru 
Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 
bancar; 

- art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala; 
-  În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al  comunei 

Românesti, cu un numar de  11 voturi pentru adoptă următoarea 
H O T Ă R Ă R E : 

 
    Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei comunei Românești în Sistemul 

naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 
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Art.2. In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1070/2013 pentru 
modificarea si completarea H.G. nr. 1235/06.12.2010, comisionul aferent platii 
electronice cu cardul este suportat de catre: 

a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de 
catre furnizorul sau de servicii de plată; 

b) beneficiarul plătii, respectiv instituțiile publice prevăzute la art. 3, pentru 
comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de catre furnizorul său de 
servicii selectat conform art. 8. alin. (2)." 

 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează  Primarul comunei  Românești  şi Compartimentul impozite și taxe 
locale. 

 
Art.4. – (1) - Prezenta hotărâre se va comunica : 

- Primarului comunei Românești; 
- Compartimentului contabilitate , impozite, taxe, urbanism și achiziții 

publice; 
- Instituţiei Prefectului judeţului Botoșani   în vederea exercitării 
controlului de legalitate; 
-(2) Se va face publică prin afisare . 

 
                                                                
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,             CONTRASEMNEAZĂ, 
Consilier ,                                                 Secretar  general,                                                                
Ghiviziu  Dorel                                           Magdalina  Rusu 
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