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H O T A R A R E 
  
 
 Priveşte: Inregistrarea Municipiului Alexandria in Sistemul national electronic de  
                           plata online a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar 
 
 
            Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţa ordinara,  având 
in vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 5422/20.02.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
-  Raportul nr. 5423/20.02.2014 al Direcţiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 
-  Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; 

 - Prevederile H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de 
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - Prevederile Ordinului nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 
 - Prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit.”d”si alin. (9) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale,  republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. „b”, din Legea  
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, 
 

 
  H O T A R A S T E: 
 

 
 Art. 1. Se aprobă înregistrarea Municipiului Alexandria în Sistemul naţional electronic de plată 

online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar (SNEP). 
Art.   2. Comisionul  aferent  platii electronice, 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. Selectarea instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se va face cu respectarea 
prevederilor Ordinului nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

Art.  4. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr.112/31.05.2011 
Art. 5. Prin grija serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisa Institutiei Prefectului 

Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei Buget 
Finanţe, Taxe si Impozite  pentru cunoaştere si punere in aplicare. 
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