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HOTĂRÂRE 
ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  aarrtt..  22  aall  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    

nnrr..1133//2288..0022..22001111  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînnrreeggiissttrrăărriiii  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  
aa  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn  SSiisstteemmuull  nnaaţţiioonnaall  eelleeccttrroonniicc  ddee  ppllaattăă  şşii  ssttaabbiilliirreeaa  mmoodduulluuii  îînn  ccaarree  ssee  ssuuppoorrttăă  

ccoommiissiioonnuull  bbaannccaarr  aaffeerreenntt  eeffeeccttuuăărriiii  ppllăăţţiiii  eelleeccttrroonniiccee  
 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  și Raportul de 
specialitate intocmit de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;    

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului 
Local al Sectorului 1; 
 În conformitate cu prevederile  dispoziț iilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
 Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1235/2010 privind 
aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor 
utilizând cardul bancar;    
       Văzând dispoziț iile Ordinului Ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale 
nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de 
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 
      Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.13/28.02.2011   privind 
aprobarea înregistrării Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în Sistemul 
naţional electronic de plată şi stabilirea modului în care se suportă comisionul bancar aferent 
efectuării plăţii electronice; 
       În temeiul art.45, alin.(2),  art.80 și art.81, alin.(2), coroborate cu art.115, alin.(1),  lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.1. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.13/28.02.2011 
privind aprobarea înregistrării Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în 
Sistemul naţional electronic de plată şi stabilirea modului în care se suportă comisionul bancar 
aferent efectuării plăţii electronice  și va avea următorul cuprins: 
 



           „Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 va suporta comisionul 
aferent efectuării plății electronice a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar prin 
intermediul Sistemului național electronic de plată de către contribuabilii persoane fizice sau 
persoane fizice autorizate”. 
           Art.2.  Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 
și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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