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HOTĂRÂREA nr. 41 
privind înrolarea Primăriei BRANIȘTEA 

în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar 
 
Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 5334/22.12.2020 privind înregistrarea Comunei Braniștea în Sistemul 
național electronic de plată online a taxelor și impozitelor ; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 5335/22.12.2020 ; 
- avizul comisiei de specialitate ; 
- prevederile art. 3 din H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului național 

electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar si art. I, (5) din H.G. nr. 
1070/2013 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1235/06.12.2010 ;  

- prevederile art. 2.2.3. si 2.2.4. din Ordinul nr. 168/14/95/19.01.2011 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru implementarea Sistemului național electronic de plată online a taxelor și 
impozitelor utilizând cardul bancar;  

- prevederile Ordinului nr. 173/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru Sistemul 
național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;  

- art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;  
În temeiul prevederilor art. 129, art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019  

privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă înrolarea Primăriei Comunei Braniștea în Sistemul național electronic de plată 
online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.  

 

Art. 2 In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea si completarea H.G. 
nr. 1235/06.12.2010, comisionul aferent plății electronice cu cardul este suportat de către:  

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul sau de 
servicii de plată;  

b) beneficiarul plătii, respectiv instituțiile 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 Se încredințează Primarul Comunei Braniștea cu ducerea la îndeplinire a prezentului act 
administrativ. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei Braniștea 
Instituției Prefectului – Județul Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 
Comunei Braniștea și va fi afișată pe site-ul primăriei www.branistea.ro. 
 

Adoptată astăzi 30 decembrie 2020 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea cu 11 voturi pentru, 0 
împotrivă și 0 abțineri . 

 
                            Președinte de ședință,                                                                    Contrasemnează, 
                                   Consilier local,                                                              Secretar General UAT Braniștea, 
                                     Dobre Milica                                                                           Blăgniceanu Ionuț 
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