
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea Comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, în Sistemul Naţional 

Electronic de Plată Online 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de 

plată online, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice 

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

bancar, aprobat prin Ordinul Nr. 168/14/95 din 19 ianuarie 2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 1232 din 

17.02.2021 și raportul de specialitate nr. 424 din 19.01.2021 al d-nei Voaideș Negustor Corina 

Ionela din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Impozite și Taxe, constatăm că 

înscrierea în Sistemul naţional electronic de plată online reprezintă o obligatie legală în sarcina 

noastră în scopul facilitării plății taxelor și impozitelor prin mijloace electronice on-line de plată 

pentru cetățeni și mediul de afaceri; 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 

lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă înregistrarea Comunei Bicazu Ardelean în Sistemul naţional 

electronic de plată online. 

(2) Comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii 

electronice a taxelor și impozitelor locale, se suportă de la bugetul local al comunei Bicazu 

Ardelean. 

(3) Selecția instituției de credit acceptoare de plăți electronice se va face cu respectarea 

prevederilor Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor 

şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobat prin Ordinul Nr. 168/14/95 din 19 ianuarie 2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art. 2 – Compartimentul Constabilitate, Financiar, Taxe și Impozite răspunde de aducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 3 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț 

în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general, va asigura publicarea prezentei hotărâri 

în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-

local-2/ 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Greuruș Gheorghe 

                                                                                                            Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

Nr. 18 din 19.02.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 19.02.2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți.   
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