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LEGISLATURA A VIII-A       

HOTĂRÂREA NR.34 
PRIVITOR LA: înregistrarea Comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea în cadrul 
Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor către  bugetul 

general consolidat,precum și stabilirea modului cum este suportat comisionul 
bancar 

 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 28.04.2022, la care participă un număr de 13 consilieri 
din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.1/31.01.2022  a Consiliului Local  a fost 

ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu,pentru perioada 

februarie-aprilie 2022;  

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub 
nr.3052/11.04.2022, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei 
Stoenești  şi raportul compartimentului de resort  înregistrat sub 
nr.3053/11.04.2022 al compartimentului Financiar-Contabil  , prin care se 
propune înregistrarea Comunei Stoenești, județul Vâlcea  în cadrul Sistemului 
Național electronic de plată on-line a obligațiilor la bugetul general consolidat 
,precum și stabilirea modului cum este suportat comisionul bancar ; 

Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care 
se propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.3481/28.04.2022 întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 
 Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 

În  conformitate cu prevederile:  
     - H.G. nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național 
electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar, cu 
modificările și completările ulterioare ;  
     - H.G.nr.285/2020 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de 
plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar;  
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    - HG. Nr. 692/2020 pentru modificarea si completarea Hotărârii guvernului 
nr. 1235/2010 privind aprobarea Sistemului de plată catre bugetul general 
consolidate; 
    - Ordinul nr.168/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind 
Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând 
cardul bancar,cu modificările și completările ulterioare; 
    - prevederile art.129,alin.1,alin.2,lit.(d) și alin.7,lit.(s) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare cu 13  
voturi pentru, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. -Se aprobă înregistrarea Comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea   in 

Sistemul național electronic de plată online  a obligațiilor de plată către 
bugetul general consolidat, utilizând cardul bancar. 
       Art.2. -Primăria comunei Stoenești  va selecta furnizorul de servicii de 
acceptare de plăți electronice in condițiile legii. 
       Art.3.-Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent 
efectuării plații electronice, nu va depăși 1% din valoarea tranzacției, dar nu 
va fi mai mare de 30 de lei in situația in care prin aplicarea cotei de 1 % 
rezulta o suma mai mare de 30 de lei.  

Art. 4 (1) Comisionul aferent plătii electronice cu cardul este suportat 
de către  plătitor, pentru    comisioanele  aferente serviciilor de plata 
percepute de către furnizorul său de servicii de plata. 
         (2)Comisionul aferent plății electronice cu cardul este suportat de către 
Comuna  Stoenești , pentru comisioanele aferente serviciilor de plata 
percepute de către furnizorul său de servicii de plata.  

Art.5. Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Financiar-Contabil, iar 
secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Stoeneşti,  compartimentului responsabil cu 
punerea în executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 

 

http://www.primaria-stoenesti.ro/
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     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
         Valeriu  ZĂULEȚ        Contrasemnează pentru legalitate 
              SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                          Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
Stoeneşti, 28 aprilie  2022 
 
 


