
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea înregistrării SC Piețe și Târguri Alexandria SRL în Sistemul Naţional 
Electronic de Plată şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile online.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având in 
vedere:
ÿ Referatul de aprobare nr. 10650/21.05.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
ÿ Raportul de specialitate nr. 10651/21.05.2020 al Direcției Juridic Comercial și Direcției 

Economice;
ÿ Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
ÿ HCL  nr. 28/30.01.2013 privind modificarea și completarea HCL nr. 236 din 29 octombrie 2009 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a cimitirelor din municipiul 
Alexandria;

ÿ HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a 
gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 
domeniului public și privat al Municipiului Alexandria, modificată si completată;

ÿ Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a 
domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Piețe și Târguri Alexandria 
SRL;

ÿ HG nr. 1.235/2010privind aprobarea Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor 
de plată către bugetul general consolidat, cu modificările și completările ulterioare;

ÿ Ordinul nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și 
completările ulterioare;

ÿ OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

ÿ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. sdin OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al României.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139  alin. (1) și alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înregistrarea SC Piețe și Târguri Alexandria SRL în Sistemul naţional electronic de 
plată onlinepentru plata online a taxei anuale  de folosinţă pentru locurile de înhumare atribuite 
cetăţenilor.
Art.2. Comisionulperceput de instituția de credit, aferent efectuării plăţii electronice, nu va depăși 
1% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia în care prin aplicarea cotei 
de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei.



Art.3. Comisionulperceput de instituția de credit va fi suportat de beneficiarul plății electronice, 
respectiv SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 
percepute de către furnizorul de servicii selectat.
Art.4. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Alexandria, Societății Comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL si Direcției Economice din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier, CONTRASEMNEAZĂ

AUGUSTIN IOAN                                                                Secretar general,
ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

Alexandria,
Nr.  164/ 27 mai 2020



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

NR. 10650/21.05.2020

REFERAT DE APROBARE

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării SC Piețe și Târguri 

Alexandria SRL în Sistemul Naţional Electronic de Plată 

şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile online.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/31 martie 2011 s-a stabilit modalitatea de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul 

de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria.

În temeiul hotărârii precizate, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului 

comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului 

Alexandria catre SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, înregistrat sub numărul 10003 din 23 mai 

2011.

Conform Contractului de delegare a gestiunii, SC Piețe și Târguri Alexandria SRL 

administrează cimitirele municipiului Alexandria realizând prin obiectul de activitate următoarele:

ÿ atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe termen limitat sau veci,

ÿ încasarea detaxe speciale și tarife dela cetățenii care dețin locuri de înhumare ;

ÿ asigurarea pazei si ordinii in perimetrul cimitirelor;

ÿ intretinerea aleilor, cladirilor, instalatiilor, imprejmuirilor cimitirelor ;

ÿ lucrari de amenajare morminte, prestari servicii si executie lucrari funerare.

Având în vedere că prețurile și tarifele pentru plata serviciilor prestate de SC Piețe și 

TârguriAlexandria SRL se stabilesc, se ajustează şi se modifică prin hotărâri ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria, prin HCL  nr. 28/30.01.2013 privind modificarea și completarea HCL nr. 

236 din 29 octombrie 2009, s-a stabilit valoarea taxei de folosinţăpentru locurile de înhumare, care se 

percepe de la beneficiari anual. Aceasta reprezintă valoarea pentru 

salubrizarea,iluminatul,consumuldeapa,intretinerea patrimoniuluisiimprejmuirilor cimitirelor.

Prin prezentul proiect de hotărâre, în temeiul celor prezentate mai sus,sepropuneaprobarea 

și demararea operaţiunilordeînregistrareaSC Piețe și Târguri Alexandria 

SRLînSNEP(SistemulNaţionalElectronicde Plată) pentru achitarea de către persoanele fizice a taxei 

anuale de folosință pentru locurile de veci concesionate.

Comisioanele pentru operaţiunile de tranzacţionare online cu cardul bancar sau alte mijloace 



electronice de plată, aferente încasării se vor stabili conform prevederilor legale.

Propunerea se întemeiază pe prevederile urmatoarelor acte normative:

ÿ HCL  nr. 28/30.01.2013 privind modificarea și completarea HCL nr. 236 din 29 octombrie 2009 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și functionare a cimitirelor din municipiul 

Alexandria;

ÿ HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 

gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 

domeniului public si privat al Municipiului Alexandria, modificata si completata;

ÿ Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a 

domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL;

ÿ HG nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor 

de plată către bugetul general consolidat, cu modificările și completările ulterioare;

ÿ Ordinul nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și 

completările ulterioare;

ÿ OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Având în vedere cele de mai sus,precumşinecesitateadeaveniînsprijinul contribuabililor în 

vederea optimizării procesului de colectare a taxelor locale,în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. (1) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea de 

către Direcția Juridic, comercial și Direcția Economică a unui proiect de hotărâre cu privire la 

aprobarea înregistrării SC Piețe și Târguri Alexandria SRL în Sistemul Naţional Electronic de Plată 

şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile online, care împreuna cu întreaga 

documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 10651/21.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării SC Piețe și Târguri 

Alexandria SRL în Sistemul Naţional Electronic de Plată 

şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile online.

Prin Referatul de aprobare nr. 10650/21.05.2020, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea înregistrării SC 

Piețe și Târguri Alexandria SRL în Sistemul Naţional Electronic de Plată şi modul de suportare a 

comisionului bancar la tranzacţiile online.

I. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

SC Piețe și Târguri Alexandria SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură 

gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului, în 

conformitate cu prevederile legale. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/31 martie 2011 s-a 

stabilit modalitatea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de 

delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat al Municipiului 

Alexandria.

În temeiul hotărârii precizate, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului 

comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului 

Alexandria catre SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, înregistrat sub numărul 10003 din 23 mai 

2011.

La capitolul V, art. 5.1 din Contract, sunt înscrise sarcinile municipiului Alexandria, între 

care și aprobarea preţurilor, tarifelor, taxelor speciale în desfăşurarea serviciului, precum  şi 

ajustareaacestora. 

În temeiul acestei prevederi, prin HCL  nr. 28/30.01.2013 privind modificarea și completarea 

HCL nr. 236 din 29 octombrie 2009, s-a stabilit valoarea taxei de folosinţăpentru locurile de 



înhumare, care se percepe de la beneficiari anual. Aceasta reprezintă valoarea pentru 

salubrizarea,iluminatul,consumuldeapa,intretinerea patrimoniuluisiimprejmuirilor cimitirelor.

Conform Contractului de delegare a gestiunii, SC Piețe și Târguri Alexandria SRL 

administrează cimitirele municipiului Alexandria realizând prin obiectul de activitate următoarele:

ÿ atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe termen limitat sau veci,

ÿ încasarea detaxe speciale și tarife dela cetățenii care dețin locuri de înhumare ;

ÿ asigurarea pazei si ordinii in perimetrul cimitirelor;

ÿ intretinerea aleilor, cladirilor, instalatiilor, imprejmuirilor cimitirelor ;

ÿ lucrari de amenajare morminte, prestari servicii si executie lucrari funerare.

Prin prezentul proiect de hotărâre, în temeiul celor prezentate mai sus,din 

necesitateadeaveniînsprijinul contribuabililor în vederea optimizării procesului de colectare a 

taxelor localesepropune aprobarea și demararea operaţiunilordeînregistrareaSC Piețe și Târguri 

Alexandria SRLînSNEP(SistemulNaţionalElectronicde Plată) pentru achitarea de către persoanele 

fizice a taxei anuale de folosință pentru locurile de veci concesionate.

Comisioanele pentru operaţiunile de tranzacţionare online cu cardul bancar sau alte mijloace 

electronice de plată, aferente încasării se vor suporta conform prevederilor legale, după cum 

urmează:

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de 

servicii de plată;

b) beneficiarul plăţii, respectiv SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, pentru comisioanele aferente 

serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat.

II. LEGALITATEA PROIECTULUI

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor

acte normative:

ÿ HCL  nr. 28/30.01.2013 privind modificarea și completarea HCL nr. 236 din 29 octombrie 2009 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și functionare a cimitirelor din municipiul 

Alexandria;

ÿ HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 

gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 

domeniului public si privat al Municipiului Alexandria, modificata si completata;

ÿ Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a 

domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL;

ÿ HG nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor 

de plată către bugetul general consolidat, cu modificările și completările ulterioare;



ÿ Ordinul nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și 

completările ulterioare;

ÿ OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, în conformitate cu 

prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei s-a intocmit Raportul de 

specialitate la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea înregistrării SC Piețe și Târguri 

Alexandria SRL în Sistemul Naţional Electronic de Plată şi modul de suportare a comisionului 

bancar la tranzacţiile online pe care îl propunem spre analiză și aprobare.

DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIALDIRECȚIA  ECONOMICĂ Director executiv,                                                                       

Director executiv,

CHESNOIU POSTUMIA GAFENCU HARITINA                


