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ROMÂNIA                    
JUDEŢUL SĂLAJ                       
COMUNA CRASNA               
CONSILIUL LOCAL         

HOTĂRÂREA Nr.66. 
Din data de 15.12.2020. 

privind înregistrarea Primăriei comunei Crasna în Sistemul naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

Consiliul local al comunei Crasna 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului cu nr.10412/08.12.2020, Raportul compartimentului de specialitate 

cu nr.10419/08.12.2020, Avizul comisiei de specialitate; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Ȋn conformitate cu prevederile art.265 alin. (1)-alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând în considerare: prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.235/2010 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; 

Ținând seama de prevederile Ordinului comun al Ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii 
informaţionale, al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţelor publice nr. 
168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online 
a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

Potrivit prevederilor 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; 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

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

Art. 2. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1070/2013, pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1235/2010, comisionul aferent plăţii electronice cu 
cardul este suportat de către: 
a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii 
de plată; 
b) beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice prevăzute la art. 3, pentru comisioanele aferente 
serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat conform art. 8. alin. (2). 
  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și 
compartimentul buget-contabilitate. 
 Art.4. Prezenta se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Compartiment buget – contabilitate – Resurse umane; 
- Monitor oficial local; 
- Dosarul şedinţei. 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              Contrasemnează, 
    Kiss Istvan                                       Secretarul general al comunei, 
                                                          Lazar Veturia 
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