
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 37 
                                        Din 18 FEBRUARIE 2020 
 
Privind înregistrarea Orașului Pecica în Sistemul național electronic de plată online, POS, și a 
oricăror modalități de plată electronică a impozitelor, taxelor și oricăror venituri ale bugetului  
      local, utilizând cardul bancar și stabilirea suportării comisionului bancar de către Orașul  
                                                  Pecica, din bugetul local 
 
Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 18.02.2020. 
Având în vedere: 
-Inițiativa primarului Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr.3780/07.02. 
 2020, 
-Raportul de specialitate al domnului Boldizsar Ștefan, șef Serviciul Impozite și Taxe Locale și 
Executare Silită, 
-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare,  
H.G. nr. 1132/2013, privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a 
României, 
-Prevederile H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată 
online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar,  
-Prevederile Ordinul nr. 168.M.C.S.I._14.M.A.I._95.M.F.P./2011, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind Sistemul National Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând 
cardul bancar, 
-Prevederile Ordinuui l M.C.S.I. nr. 173/2011, privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul 
național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, 
-Prevederile Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată, 
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,  
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.   
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
   privind Codul administrativ, 
 
                                                             HOTĂRĂŞTE:  
 
Art.1. Se aprobă înregistrarea Orașului Pecica în Sistemul național electronic de plată online, POS, 
și a oricăror modalități de plată electronică a impozitelor, taxelor și oricăror venituri ale bugetului 
local, utilizând cardul bancar și stabilirea suportării comisionului bancar de către Orașul Pecica,                                      
din bugetul local. 
Art.2. Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plății electronice 
de orice fel va fi suportat de către orașul Pecica, din bugetul local. 
Art.3. Selectarea instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu respectarea 
prevederilor Ordinului nr.168.M.C.S.I._14.M.A.I._95.M.F.P./2011, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind Sistemul National Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând 
cardul bancar. 
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Art.4. Costurile de implementare soft sau hard, servicii, privind orice digitalizare a plăților 
electronice de orice fel sau informare a contribuabililor despre situația fiscală se suportă din bugetul 
local. 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Boldizsar Ștefan, 
șef Serviciul Impozite și Taxe Locale și Executare Silită și se se comunică cu: 
  -Domnul primar Antal Petru,   
  -Prefectura judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ, 
  -Domnul Boldizsar Ștefan- șef Serviciul Impozite și Taxe Locale și Executare Silită. 
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