
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL FAUREI

HOTARARE

privind inregistrarea Primdriei Faurei in Sistemul national electronic de plat5 online a taxelor

si impozitelor utilizAnd cardul bancar

Consilul Local Faurei, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara in data de 31'05,2021

Avand in vedere:
- rapoftul de specialitate nr,2899127.05.202L, al Compartimentului Taxe si Impozite

Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faurei;

- referatul de aprobare a Primarului Comunei Faurei referitoare la Proiectul de

hotirdre privind inregistrarea Primdriei comunei Faurei in Sistemul nalional electronic de

plati online a taxelor si impozitelor utiliz6nd cardul bancar inregistratb sub nr

2898127.05.202r ;

In conformitate cu:

- prevederile art, 3 din H.G, nr, 1235106.t2.2010 privind aprobarea realizirii

Sistemului nalional electronic de platd online a taxelor i impozitelor utiliz6nd cardul bancar

si art. l, (5) din H,G, nr, tO7Ol2OI3 pentru modificarea si completarea H'G' nr.

t23s106,72.20r0 ;

- prevederile art, 2.2.3. si 2.2,4. din Ordinul nr. 168lL4l95l19.01.2011 privind

aprobarea Normelor Metodologice pentru implementarea Sistemului national electronic de

platd online a taxelor si impozitelor utilizdnd cardul bancar;

- Ordinul nr. 173119.01.2011 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru Sistemul

nalional electronic de platd online a taxelor si impozitelor utilizind cardul bancar;

- aru. 7, alin. 2 din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala, cu

modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art 129 alin.(2) lit. "a"," d", art, 196 alin. (1), lit, "a" din oUG nr.

57103.07.z1tg privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile

ulterioare;
HorinAnr:

Aft.1. Se aprobb inregistrarea Primbriei comunei Faurei in Sistemul national

electronic de platd online a taxelor si impozitelor utilizdnd cardul bancar,

Art.2. In conformitate cu prevederile H.G. nr. L070120I3 pentru modificarea si

completarea H.G. nr. I235106.I2.20t0, comisionul aferent platii electronice cu cardul este

suportat de catre:



a)p|atitor,pentrucomisioane|eaferenteservicii|ordep|atSpercepute
de catre furnizorul sau de servicii de plati;

b) beneficiarul pl6tii, respectiv instituliile publice prevazute la art' 3'

pentru comisioanele aferente serviciilor de platd percepute de catre furnizorul

s5u de servicii selectat conform art' B' alin' (2)'"

Aft.3.Cuducerea|aindep|inireaprevederi|orprezenteihotSr6riselnsSrcineazi
Primarul comunei Faurei 9i compartimentul impozite si taxe locale'

Aft.4. Prin grija secretarului prezenta hotirdre se va comunica' in termenul

prevdzut de lege, primarului comunei Faurei, Compartimentul, impozite 9i taxe locale'

Instituliei prefectului - Judelul Neamt gi se va aduce la cunogtin!5 publicb prin afigare

la avizierul de la sediul primbriei si prin publicare pe pagi a de internet a instituliei'
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