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H O T Ă R Â R E A    Nr. 31/2015 
pentru aprobarea suportării de către comuna Cîrța a comisionului perceput de 

furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice în cadrul Sistemului 
Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor datorate 

bugetului local al comunei Cîrța 
 
 

          Consiliul Local al comunei Cîrța, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 27 august 2015; 

- Expunerea de motive nr. 1894/31.07.2015 al Primarului comunei Cîrța; 
- Raportul de specialitate nr. 1895/31.07.2015 al compartimentului 

contabil-fimanciar-contabil, impozite şi taxe; 
          - Raportul Comisiei de activităţi economico-sociale, muncă şi protecţie 
socială, juridică şi de disciplină; 
           În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1235/2010 privind 
aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor  utilizând cardul bancar, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile Ordinului nr.168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor 
utilizând cardul bancar, precum şi cele ale art.116, 117 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.113/2009 privind serviciile de plată; 
          În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit. „d” şi alin. (9), art.45 
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1. Se aprobă suportarea de către comuna Cîrța a comisionului la nivelul 
maxim de 2 % din valoarea tranzacţiei dar nu mai mult de 30 lei, perceput de 
furnizorul de servicii de acceptare de plăţi economice, în cadrul Sistemului 
Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor datorate 
bugetului local al comunei Cîrța. 
 
          Art.2. Instituţia publică locală va selecta furnizorul de servicii de acceptare 
de plăţi electronice în condiţiile legii. 
           



 
          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Cîrța prin pompartimentul contabil-financiar, impozite şi taxe. 
 
          Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului, Compartimentului 
contabil-financiar, impozite şi taxe şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

Comuna Cîrţa, la 27 august 2015   
 
 

     Preşedinte de şedinţă,                           Contrasemnează, 
        Bartalis Levente                               Secretar al comunei, 

                                                                                         Karda Melania      
 
 


