ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA CUNGREA
CONSILIUL LOCAL
Comuna Cungrea,sat Cungrea cod 237105 tel/fax 0249468603 www. cungrea.ro

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea înrolării în sistemul ”Ghișeul.ro”
Având în vedere :
- Prevederile art.3 și art.10 din HG nr.1235/2010 privind Sistemul Național Electronic
de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și
completările ulterioare, inclusiv cele aduse de HG nr.1070/2013;
- Prevederile Ordinului comun al ministrului Comunicațiilor și Societății
informaționale, al ministrului Administrației și Internelor și al ministrului Finanțelor Publice
nr.168/14/95/19.01.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național
electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;
- Prevederile art.129, alin.(2), lit.d) și alin.(7) din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată,
- Proiectul de hotărâre nr.64/08.11.2021 inițiat de primarul comunei Cungrea;
- Referatul de aprobare nr.4605/15.11.2021;
- Referatul compartimentului de specialitate nr.4687/17.11.2021,
În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.(a) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL CUNGREA, JUDEŢUL OLT,
în şedinţa publică ordinară din data de 26.11.2021
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înregistrarea UAT Cungrea în Sistemul Național Electronic de Plată
Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și înrolarea în sistemul ”Ghișeul.ro”.
Art.2. Comisionul bancar în cazul plăților online a taxelor, impozitelor și a altor
venituri ale bugetului local efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de:
- contribuabil, pentru comisionale aferente serviciilor de plată percepute de către
furnizorul său de servicii de plată;
- Primăria Comunei Cungrea, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor
de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului pentru ducere la îndeplinire, doamnei
contabil și Instituţiei Prefectului - Județul Olt și va fi afişată pe site-ul Primăriei Cungrea.
Preşedinte,
BERBECARU Ecaterina

Contrasemnează,
Secretar general,
DOBRE Carmen Cristiana

Nr.65/26.11.2021

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ,,pentru”, 0-abtineri, 0-împotrivã din totalul de 11 consilieri locali prezenţi
ai Consiliului Local, cu respectarea art. 228. OG 57/2019 privind codul administrativ, în ceea ce priveşte
conflictul de interese pentru aleșii locali.
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUNGREA NR.65/2021
Semnătura persoanei
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să efectueze
ZZ/LL/AN
procedura

1
Adoptarea hotărârii
Comunicarea către primarul comunei
Comunicarea către prefectul județului
Aducerea la cunoștință publică
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz

2
26/11/2021
17/12/2021
17/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
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