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Hotărârea 

Nr. 32  din 17 iunie 2013 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/31 martie 2012 privind 
înregistrarea comunei Dudeştii Noi în „Sistemul naţional electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar” 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile: 
a) Ordonanţei  Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului 

naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 
c) Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului 

administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind „Sistemul naţional electronic de 
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar”; 

în scopul încurajării contribuabililor pentru achitarea prin mijloace electronice 
de plată online a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local, a reducerii timpului şi a 
colectării creanţelor fiscale, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 2390/2013, calitate acordată de prevederile  art. 33 
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. 2391/2013,   

c) rapoartele Comisiilor de specialitate ECOF, JUREX, EDUX şi AGRUM 
ale Consiliului local, 

analizând dispoziţiile art. 12, art. 37 şi art. 36 alin. (2) lit. a) - d) combinate cu  
cele ale alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. f), alin (5) lit. a) şi alin. (6) lit. a)  punctul 14, din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta hotărâre. 
 

Articol unic. - Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 7/31 
martie 2012 privind înregistrarea comunei Dudeştii Noi în „Sistemul naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar”, care va 
avea următorul conţinut: 

„Art. 2. - Comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent 
efectuării plăţii electronice, care nu va depăşi 2% din valoarea tranzacţiei, dar nu 
mai mult de 30 lei/tranzacţie, va fi suportat din bugetul local al comunei Dudeştii 
Noi.” 

 
         
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Ion GOŞA              Contrasemnează pentru legalitate: 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 

Total consilieri locali prezenţi: 9 

Voturi „PENTRU”: 9, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului
1+4

)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului 

şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile 
de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.”+ 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

 

 


