
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTARARE NR. 65 

Privitoare la: Inregistrarea Orasului Brezoi in Sistemul national electronic de plata 
online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar 

Consiliul Local al oraşului Rrezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
astăzi, 29.08.2019, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 din 
câti este constituit, 

' 
Luând în discuţie referatyul de aprohare prezentat de domnul Schell Robert -

Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
şi raportul de specialitate nr. 5045/22.08.2019 întocmit de Şef Serviciu Buget, 
Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe, prin care se propune aprobarea 
inregistrarii Orasului Brezoi in Sistemul national electronic de plata online a taxelor 
si impozitelor utilizand cardul bancar; 

In conformitate cu prevederile: 
- H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, 
modificatasi completata; 

- Ordinul nr. 168114/95/19.01.2011 privind aprobarea Normelor Metodologice 
pentru implementarea Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor 
şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- Ordinul nr. 1 73/19 .O 1.2011 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru 
Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 
cardul bancar; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. "b", alin. (4) lit. "c", art. 139 alin. 
(3), lit. "c", din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu un 
numar de 14 voturi "pentru" 

HOTĂRĂŞTE 

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

Art.2. Comisionul bancar, in cazul platilor online a taxelor, impozitelor si a 
altor venituri ale bugetului local efectuate utilizand cardul bancar, perceput de 
furnizorul de servicii aferente platilor electronice va fi suportat de catre: 



a) Platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre 
fumizorul sau de servicii de plata; 

b) Beneficiarul platii, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute 
de catre furnizorul sau de servicii selectat conform art.8, alin.(2) din HG 
nr.l235/2010, privind aprobarea realizarii Sistemului National electronic de 
plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

oraşului Brezoi, prin intermediul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, 
Investiţii, Venituri, Taxe. 

ArtA. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de web a primariabrezoi.ro şi la 
sediul Primăriei oraşului Brezoi şi se comunică, astfel: 
Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea; 
Primarului oraşului Brezoi; 
Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe. 

Brezoi, la 29 AUGUST 2019 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar General 

Sandu~~~, 
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