
 

                                                               H O T Ă R Â R E   
Referitor la aprobarea inregistrarii Primariei orasului Bals in Sistemul national 
electronic de plata online a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar si a 
comisionului perceput de Banca Transilvania in calitate de furnizor de servicii 
selectat. 

 

 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 26.07.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.480/21.07.2017, legal constituit, 
    

 

Avand in vedere: 
- raportul nr.12529/12.07.2017 al Biroului Impozite si Taxe Locale din cadrul 

Primariei Bals; 

- prevederile art.3 alin.1 si 2, art.4, art.8, art.9,art.10 din  H.G. nr. 1235/06.12.2010 

privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul bancar; 

- H.G. nr.181/28.02.2002 - aprobarea  Normelor Metodologice privind implementarea 
Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale; 

- Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind Sistemul 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- Ordinul nr. 173/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru Sistemul 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- Ordonanta nr.24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si 
taxelor locale; 

 În baza prevederilor: 
- art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

            In temeiul prevederilor art. 45 alin.2 lit.a si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 Adopta prezenta  
                                                           HOTARARE 

      

 

Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei orasului Bals  în Sistemul naţional electronic de 

plată online a taxelor şi impozitelor locale utilizând cardul bancar. 

 

          Art.2. Comisionul bancar in cuantum de 0,68% din valoarea fiecarei tranzactii,maxim 30 

lei si chiria POS de 10 lei/ luna, în cazul plăţilor online a taxelor si impozitelor locale efectuate 
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utilizând cardul bancar, perceput de furnizorul de servicii aferent plăţilor electronice va fi 
suportat integral de catre Primaria orasului Bals. 

 
         Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului 

oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-
Contabilitate,Biroului Impozite si Taxe Locale, pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei 

Prefectului Judeţului Olt . 
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