
 

H O T A R A R E 

cu privire la înregistrarea Primăriei Comunei Todireni, județul Botoșani în 

Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor 

 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 3 din H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând  cardul bancar si art. I, (5) 

din H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1235/06.12.2010 ; 

e) art. 2.2.3. si 2.2.4. din Ordinul nr. 168/14/95/19.01.2011 privind aprobarea Normelor 

Metodologice pentru implementarea Sistemului naţional electronic de plată online a 

taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

f) Ordinul nr. 173/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru Sistemul 

naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

g) art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala,  

Văzând: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Todireni ; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Todireni; 

- referatul compartientului de resort; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit astăzi, 29 aprilie 2020 

în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă înregistrarea Primăriei comunei Todireni, județul Botoșani în Sistemul 

Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

Art. 2. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea și 

completarea H.G. nr. 1235/06.12.2010, comisionul aferent plății electronice cu cardul este 

suportat de către: 

a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 

furnizorul sau de servicii de plată; 

b) beneficiarul plătii, respectiv instituțiile publice prevăzute la art. 3, pentru 

comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de catre furnizorul său de servicii selectat 

conform art. 8. alin. (2) din H.G. 1235/2010". 

Art. 3. Primarul comunei Todireni, județul Botoșani prin Compartimentul contabilitate, 

buget, finanțe, impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Todireni, prefectului 

judeţului Botoșani şi se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii.                                        

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

LEONTE FLORIN 

Todireni, 29.04.2020                            Vizat pentru legalitate, 

 Nr. 20            Secretar general comuna, 

                                                         Andriș Maria-Magdalena

                            
 


