ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PREUTEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind înregistrarea comunei Preutești în Sistemul Național
Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului privind înregistrarea comunei Preutești în Sistemul Național Electronic de Plata
online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar nr.8114 din 2.09.2015;
- Raportul Biroului financiar contabil și achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei Preuteşti nr.656 din 10.09.2015
- Raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, a
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, cooperare interinstituţională
pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism;
-Raportul comisiei de specialitate nr.2 pentru gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii;
-Raportul comisiei de specialitate nr. 3 pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor
În conformitate cu:
- prevederile art. 3 alin (1 ) din Hotărârea nr . 1235 din 6 decembrie 2010, privind aprobarea realizării Sistemului
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și completările
ulterioare;
-prevederile art.10 alin.(2) lit.b) din Hotărârea nr . 1235 din 6 decembrie 2010, privind aprobarea realizării Sistemului
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 2.2.3. lit.b) din OMCSI/OMAI/ OMFP nr.168/14/95/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul
bancar;
În temeiul art.36 alin.(1 ) și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu
modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă înregistrarea Comunei Preutești, județul Suceava.în Sistemul Național Electronic de Plata online a
taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.
Art.2Comisionul aferent plății electronice cu cardul este suportat de către:
a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată;
b) Primăria comunei Preutești din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilorde plată percepute de către
furnizorul de servicii selectat, în condițiile legii.
Art.3Selectarea instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu respectatea OMCSI/OMAI/ OMFP
nr.168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a
taxelor şi impozitelorutilizând cardul bancar.
Art.4Primarul comunei și Biroul financiar- contabil și achiziții publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art.5Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, Biroului financiarcontabil și achiziții publice şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
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