
  

 

CONSILIUL LOCAL  POIENARII DE MUSCEL 
JUDEŢUL ARGEŞ 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.12/23.02.2021 

 privind înregistrarea UAT  Comuna Poienarii de Muscel în Sistemul Național Electronic 
de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar 

 

 
  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ; 

Având în vedere: 
-  referatul de aprobare  nr. 625/16.02.2021  al primarului comunei și  raportul  nr. 

626/16.02.2021  întocmit de compartimentul contabilitate ; 
- adresa nr. 20941/09.11.2020 a Instituției Prefectului -Județul Argeș ; 
- prevederile H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul național electronic de plată online,cu 

modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.168/14/95/2011 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru implementarea Sistemuluii Național Electronic de Plată online a taxelor și 
impozitelor utilizând cardul bancar  ; 

În  temeiul dispozițiilor  art. 129 ,alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ potrivit căruia ,, Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 

problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 

administraţiei publice locale sau centrale. ” 

  Luând în considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate , 
  În  baza  art.139  ,alin.1  din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ  : 
 
 
 

 HOTĂRĂȘTE 
  
  Art.1. - Se aprobă  înregistrarea  UAT Comuna Poienarii de Muscel în Sistemul Național 
Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar . 

Art.2. - Comisionul aferent plății electronice cu cardul ,în cazul plăților online a taxelor și 
impozitelor și a altor venituri ale bugetului local este suportat de către: 

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de 
servicii de plată. 

b) beneficiarul plății, respectiv UAT Comuna Poienarii de Muscel  pentru comisioanele aferente 
serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat  

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește  
primarul comunei Poienarii de Muscel și compartimentul contabilitate,impozite și taxe locale. 
 Art.4  - Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 
comunicată  primarului  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate. 
 
 
 Dată astăzi :23.02.2021   
 
                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
     Alerguș Adrian                                                             Secretar general 
            Boboc Remus Eduard 
 
             Nr.consilieri prezenţi : 13 
   Nr. Voturi  -   pentru  : 13 
              -împotrivă :0 


