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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

HOTĂRÂREA NR. 43 DIN 26.04.2018  

privind înregistrarea Orașului Târgu Frumos în Sistemul Naţional Electronic de Plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea modului în care este 

suportat comisionul bancar 

 

 Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi, 

 În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001; 

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării 

Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar; 

 Având în vedere Ordinul nr. 168/19.01.2011 privind aprobarea Normelor 

Metodologice pentru implementarea Sistemului naţional electronic de plată online a 

taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;  

          Având în vedere Ordinul nr. 173/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor Tehnice 

pentru Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 

cardul bancar; 

          Având în vedere Expunerea de motive privind susținerea proiectului de hotărâre 

pentru înrolarea în sistemul național de plată a impozitelor și taxelor locale cu ajutorul 

cardului bancar prin intermediul SNEP, beneficiar Orașul Târgu Frumos, înaintată de 

domnul Drobotă Tudorel – Mihăiță, consilier local, și înregistrată la secretariatul 

primăriei Orașului Târgu Frumos sub nr. 45165/12.12.2017; 

 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 33926/19.04.2018 privind înregistrarea 

orașului Târgu Frumos în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și 

impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea modului în care este suportat comisionul 

bancar; 

 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort al 

aparatului de specialitate al primarului Orașului Târgu Frumos, înregistrat sub nr. 

34015/20.04.2018; 

 Având în vedere avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul 

Consiliului Local al orașului Târgu Frumos nr. 34422/26.04.2018; 

           În conformitate cu prevederile art. 27, ale art. 36 alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. c), ale 

art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se aprobă înregistrarea unității administrativ teritoriale Oraș Târgu Frumos 

în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar. 

 

           Art.2. Orașul Târgu Frumos va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăți 

electronice în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu. 

 

Art.3. Comisionul bancar aferent plății electronice cu cardul va fi suportat de 

către: 

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

furnizorul său de servicii de plată; 

b) beneficiarul plății, respectiv de către Orașul Târgu Frumos, pentru comisioanele 

aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat în 

condițiile legislației aplicabile în domeniu.  

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 

Primarul Orașului Târgu Frumos, prin aparatul de specialitate. 

 

Art.5. Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre: 

 Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi; 

 Primarului Orașului Târgu Frumos; 

 Birourilor/serviciilor interesate din cadrul primăriei Orașului Târgu 

Frumos 

și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și/sau prin publicare pe 

pagina de internet a instituției și/sau prin presă. 

 

 

 Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

    Consilier local,            Secretar, 

 FEODOT NECULAI        Spulber Felicia – Elena  

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 26.04.2018, cu un număr de 17 

voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 


