
 

H  O T Ă R Â R E 

privind înregistrarea Primăriei comunei Bărcăneşti în Sistemul naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

 
 

Văzând  referatul de aprobare 14.213 din 05.06.2020 şi raportul de 

specialitate 14.217 din 05.06.2020 al Serviciului Financiar Contabil prin care se 

propune înregistrarea primăriei Bărcăneşti în Sistemul naţional electronic de 

plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

 

Ȋn conformitate cu:  

- Prevederile art.3 din Hotararea Guvernului nr. 1235/2010 privind 

aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a 

taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar şi art.I, alin.(5) din 

Hotărârea Guvernului României nr.1070/2013, pentru modificarea si 

completarea Hotararii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea 

realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si 

impozitelor utilizand cardul bancar; 

- Prevederile art.2.2.3 şi 2.2.4 din Ordinul comun al ministrului 

Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale, al ministrului Administraţiei 

şi Internelor şi al ministrului Finanţelor publice nr. 168/2011, pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de 

plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar; 

- Ordinul nr.173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul 

national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul 

bancar 

- Art.139 alin.(1) şi Art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr.52/2003 privind Transparenţă Decizională în Administraţia 

Publică locală republicată; 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

  

Art. 1 Se aprobă înregistrarea Primăriei comunei Bărcăneşti în Sistemul 

naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

 

Art. 2 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 

1070/2013, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1235/2010, 

comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către: 

a) plătitor(contribuabil), pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 

percepute de către furnizorul sau de servicii de plată; 

b) beneficiarul plăţii(UAT Bărcăneşti), respectiv instituţiile publice 

prevazute la art. 3, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de 

către furnizorul sau de servicii selectat conform art. 8.alin. (2). 

 

Art.  3 Primarul comunei Bărcăneşti şi Serviciul Financiar Contabil din 

cadrul Primăriei Comunei Bărcăneşti, judetul Prahova va duce la ȋndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, iar  secretarul general al comunei Bărcăneşti va 

asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri, instituţiilor şi persoanelor 

interesate. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                      Culcea Constantin…………………. 

  
                      Contrasemnează: 

                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                              BĂRCĂNEŞTI   

                                                                                             p. Nicoleta Savu 

 

  Bărcăneşti, 29.06.2020 

    Nr. 36 

 

 

Nr.consilieri in functie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenti 15  ;   Nr.voturi pentru 15        

Nr. voturi impotriva      0  ;  Nr. voturi abtinere         0. 
 

 

 
 

 

 

 


