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HOTAnAREA NR.37
Privind: privind inregistrarea comunei Pdqeqti in cadrul Sistemului nalional

electronic de plata online a obligafiilor de platd cltre bugetul general consolidat,
precum qi stabilirea modului cum este suportat comisionul bancar

Consiliul local al comunei P6ugegti, judelul V61cea, intrunit in qedinla
ordinard din data de 28.07.2020, la care participd un numdr de 10 consilieri din
totalul de 10 consilieri in functie;

Ydzdnd cd prin H.C.L.nr.2912020, domnul consilier Bi.zdc Dumitru a fost ales
preqedinte de qedin!6;

Lu6nd in dezbatere:
- proiectul de hotdrAre gi referatul de aprobare al primarului comunei Pdugeqti,

inregistrat sub nr.3446123.07.2020, prin care se propune inregistrarea comunei
Pduqeqti in cadrul Sistemului nalional electronic de platd online a taxelor qi

impozitelor utiliz6nd cardul bancar, precum qi stabilirea modului cum este suportat
comisionul bancar;

- referatul compartimentului de specialitate, inregistrat sub
nr3154108.07.2020., prin care se propune inregistrarea comunei P6uqeqti in cadrul
Sistemului national electronic de platd online a taxelor gi impozitelor utilizdnd
cardul bancar, precum qi stabilirea modului cum este suportat comisionul bancar;

tindnd cont de raportul de avizare a legalitilii proiectului de hotdr6re intocmit
de secretarul comunei qi inregistrat sub nr.3461124.07.2020 ;

Avdnd in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului
local, inregistrat sub nr.35 t9128,07,2020

in conformitate cu prevederile:
- H.G. nr.|.23512010 privind aprobarea realizdrii Sistemului nalional

electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizdnd cardul bancar, cu
modificirile qi completdrile ulterioare;

- H.G. nr.107012013, art.10, alin.(2) pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvemului nr. 1.235120t0 ;

- H.G.nr.28512020 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
1.23512010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata
online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar;

- Ordinul nr.l68l20ll privind aprobarea Normelor metodologice privind
Sistemul nalional electronic de platd online a taxelor qi impozitelor utilizdnd cardul
bancar;



In temeiul prevederilor art.139, alin.(l), art.196, alin.(t), lit. a) din O.U.G.
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

HOTAnA$rE

Art.1. Se aprobd inregistrarea comunei Pduqeqti in Sistemul nalional
electronic de plata online a obligaliilor de platd cdtre bugetul general consolidat,
utilizdnd cardul bancar.

Art.z. Primdria comunei P6uqeqti va selecta furnizorul de servicii de acceptare
de p15|i electronice in condiliile legii.

Art.3.Comisionul perceput de institutia de credit acceptatoare, aferent
efectuarii platii electronice, nu va depasi lo/o din valoarea tranzactiei, dar nu va fi
mai mare de 30 de lei in situatia in care prin aplicarea cotei de l0/o rezulta o suma
mai mare de 30 de lei.

Art. . Comisionul aferent platii electronice cu cardul este suportat de catre

Comuna Pduqegti, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de

catre furnizorul sau de servicii de plata.
Art.s. Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotdrdri se incredinleazd:
- primarul comunei Pdugeqti ;

- compartimentul impozite qi taxe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei P6uqeqti.

Art.6. Prezerfia hotdr6re se ya comunica Institutiei Prefectului -judelul
Vdlcea, primarului comunei P6ugeqti qi se va aduce la cunoqtinfd public6, prin
afiqare pe site-ul instituliei.

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu un nr. de l0 voturi pentru, 0 voturi
tmpotrivd Si 0 abSineri.

Piugegti, 28.07.2020

Preqedinte de gedin!6,

Consilier,
Dumitru Bdzdc

Contrasemneazd
Secretar general comund,

Daniela Paloiu
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