
HOTĂRÂREA NR.182   
privind Sistemul national electronic de plata online a impozitelor si taxelor in Municipiul Tulcea utilizand 

cardul bancar, precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar 
 

          Consiliul Local al Municipiului Tulcea  intrunit in sedinta ordinara la data de 28.07.2011; 
          Examinand proiectul de hotarare privind Sistemul national electronic de plata online a impozitelor si taxelor 
in Municipiul Tulcea utilizand cardul bancar, precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar, 
proiect din initiativa Primarului; 
          Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub     
nr.17489/20.07.2011 şi raportul  prezentat de Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe  inregistrat sub nr. 
112094 din data de 18.07.2011; 
          Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 

Având în  vedere: 
       -prevederile Legii nr. 161 /2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si santionarea coruptiei, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
       -prevederile Hotararii Guvernului nr. 1235/ 2010 privind aprobarea realizarii Sistemul national electronic de 
plata online a impozitelor si taxelor  utilizand cardul bancar; 
       -prevederile Ordinului nr. 168/ 2011 emis de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a impozitelor si 
taxelor  utilizand cardul bancar; 
      - prevederile Titlului  IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
       - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura  fiscală, Republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 
        În temeiul art. 36 alin.(9), art. 45 alin. (1), (2) si (6) şi art.115 alin. (1), lit. b)  din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aproba inregistrarea Municipiului Tulcea in Sistemul national electronic de plata online (SNEP) a 
taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar.  

Art.  2 Se aproba suportarea comisionului perceput de catre institutia de credit acceptatoare, aferent 
efectuarii platii electronice, de catre Municipiul Tulcea, cu incadrarea in nivelul prevazut de lege.  

Art. 3  Se aproba selectarea institutiei de credit acceptatoare de plati electronice, in conformitate cu  
prevederile Ordinului nr. 168/ 2011- cap. 2- emis de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii informationale 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a impozitelor si 
taxelor utilizand cardul bancar. 

Art. 4  Primarul Municipiului Tulcea si  Directia Economica se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5   Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
interesate pentru ducerea  la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor. 
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