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H O T Ă R Â R E A NR. 67/15.12.2020 

Privind înregistrarea UAT Comuna Seimeni în Sistemul Național Electronic de Plată  
online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar  

 

Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din 
data de 15.12.2020, având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre  și referatul de aprobare nr. 5521/02.12.2020 întocmit de d-nul 
Şerban Mitică, primarul comunei Seimeni, judeţul Constanţa; 

- raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei 
Seimeni, înregistrat sub nr. 5554/03.12.2020; 

- rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni; 
Luând în considerare: 
- prevederile  H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, modificată și completată 
prin H.G. nr. 1070/2013; 
- prevederile Ordinului nr. 168 MCSI /14 MAI / 95 MFP / 2011 privind  aprobarea pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national  electronic de plata online a taxelor 
si impozitelor utilizand cardul bancar; 
- prevederile Ordinului nr. 17/20113 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul 
national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar ; 
- prevederile art. 87, alin. 3, art. 129, alin. (2),  lit b), alin. (4) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art. 1 -Se aprobă înregistrarea Primăriei comunei Seimeni în Sistemul naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

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

a) plătitor (contribuabil), pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de 
către furnizorul sau de servicii de plată;  

b) beneficiarul plăţii, respectiv UAT Comuna Seimeni, județul Constanța,  pentru 
comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul sau de servicii selectat. 

Art. 3 -  Cu ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri  se însărcinează 
Primarul comunei Seimeni, compartimentul Contabilitate și compartimentul Impozite și Taxe 
Locale din cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Seimeni.  

Art. 4-  Prezenta hotarare se comunica : Institutiei Prefectului, judetul Constanta, 
impreuna cu toate documentele care au stat la baza adoptarii, ȋn vederea exercitării controlului 
de legalitate, Primarului comunei Seimeni, Compartimentului Contabilitate, Compartimentului 
Impozite și Taxe Locale și se aduce la cunoștinţă publică  prin afișare pe site-ul oficial al 
institutiei. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 0, abţineri 0, 
din numărul de 11 consilieri prezenţi, din totalul de 11 consilieri în funcţie.  
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