
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

-Prevederile art. 3 și art. 10 alin. (2) din HG nr. 1235/06.12.2010 privind  Sistemul naţional electronic
de plată online, cu modificările și completările ulterioare;

-pct. 2.2.3. din Ordinul nr. 168/14/95/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind
Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu
modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

 Referatul de aprobare al primarului comunei Valea Călugărească nr.19278/26.11.2020;

 - Raportul serviciului financiar fiscal înregistrat sub nr.19270/26.11.2020;    

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA
CĂLUGĂREASCĂ

HOTĂRÂREA

privind înregistrarea Primăriei Comunei Valea Călugărească în Sistemul Național Electronic de Plată online a
taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar la tranzacțiile online

nr. 91 din 04.12.2020

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA CĂLUGĂREASCĂ
întrunit în prima ședință ordinară a mandatului 2020 - 2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei Comunei Valea Călugărească în Sistemul naţional electronic
de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;

Art.2. Primăria Comunei Valea Călugărească va selecta furnizorul de servicii de acceptare de
plăți electronice în condițiile legii. 

Art.3. Comisionul bancar în cazul plăţilor online a taxelor, impozitelor şi a altor venituri ale bugetului
local efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de: 

- contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de
servicii de plată;

- Primăria Comunei Valea Călugărească, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor
de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei
Valea Călugărească, judetul Prahova şi Serviciul Financiar Fiscal prin compartimentul Taxe și Impozite. 

Art.5. Prezenta hotărâre va  comunicată instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului



Președinte de ședință,
Ioan ALEXE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA

CĂLUGĂREASCĂ,
Maria-Felicia GHEORGHE

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 91 / 04.12.2020

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali prezenți

Voturi necesare 9

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17

2 Numărul consilierilor locali în funcție 17

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 16

4 Numărul voturilor „PENTRU” 16

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 1

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
neavând drept de vot

0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 91 / 04.12.2020

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 04.12.2020

2 Comunicarea către primar

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Aducerea la cunoștință publică

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu

general al  comunei Valea Călugărească.
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