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HOTĂRÂREA  Nr. 118 

din 28.11.2017  
privind înregistrarea Primăriei comunei Vladimirescu în Sistemul naţional electronic de plată online a 

taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad,                                                                              
 Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 10 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și 
b) din H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată 

online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Vladimirescu referitoare la 

Proiectul de hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Vladimirescu în Sistemul naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 
 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului de venituri din cadrul Serviciului 

financiar-contabil al Primăriei comunei Vladimirescu; 
 Având în vedere votul de 17 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinară din 28.11.2017 de 

Consiliul local al comunei Vladimirescu 
 
           În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei comunei Vladimirescu în Sistemul Naţional 

Electronic de Plată Online a impozitelor și taxelor locale cu ajutorul cardului bancar, prin 
intermediul internetului și suportarea din bugetul local al comunei Vladimirescu, a comisioanelor 
de încasare ale taxelor, impozitelor și ale altor venituri la bugetul local. 

 
          Art.2. Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plății 
electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maxim al acestuia, indicat în documentația de 
atribuire, nu va depăși 2% din valoarea tranzacției și nu va fi mai mare de 30 de lei/tranzacție 
în cazul în care prin aplicarea cotei de 2% va rezulta o sumă mai mare de 30 de lei. 
 

Art.3. Selecția instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu 
respectarea prevederilor Ordinului nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul 
bancar. 
 
Prezentul proiect se comunică după adoptare cu : 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 

- primarul comunei Vladimirescu  

- Biroului de venituri din cadrul Serviciului financiar-contabil al Primariei comunei 
Vladimirescu  
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