
R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 

Nr. 46 din  27 noiembrie 2020 

 

privind înregistrarea comunei Cornești în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar 

 

         Consiliul Local al comunei Corneşti, judetul Dâmboviţa. 

Având în vedere:     

- prevederile art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- prevederile art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenți; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 3 din Hotărârii Guvernului  nr. 1235/06.12.2010 privind Sistemul national 

electronic de plata online cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2.2.3. si 2.2.4. din Ordinul nr. 168/14/95/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice pentru implementarea Sistemului naţional electronic deplată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar cu modificările ulterioare;  

- Ordinul nr. 173/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru Sistemul naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- prevederile art.2 alin. (2),art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c”,art.40 -42, art.46  din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1- 2, art. 4 – 7,alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5,lit.ee ,art.129 alin.(2) lit.”b”, alin. (4) lit.”a”, raportate la art.154 alin. (1)-(4), 

art.155 alin.(1) lit.”c”,alin.(4) ,lit.a, art. 140, alin. (1),  precum și art.200,art.240,alin.2 ,art .242 

alin. (1) și alin. (5),art.243,alin.(1) ,lit.”a” ,lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei înregistrat cu nr.11532/09.11.2020; 

- referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat  cu nr.11533/09.11.2020; 

- referatul comun al compartimentelor taxe impozite și executări silite și achizitii publice 

înregistrat  cu nr.11531/06.11.2020 ; 

-raportul comun al compartimentelor taxe impozite și executări silite și compartimentului 

achizitii publice înregistrat cu nr.11931/19.11.2020; 

- raportul Compartimentului financiar contabilitate înregistrat  cu nr.12087/25.11.2020; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cornești ; 

              În temeiul art.136,alin.(1) –(2),art.139,alin.(1),art.196, alin.(1), lit.”a”  din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 



 

              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre : 

 

              Art.1. Se aprobă înregistrarea comunei Cornești în Sistemul naţional electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

              Art.2. In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 1070/2013 pentru 

modificarea si completarea Hotărârii Guvernului  nr. 1235/06.12.2010, comisionul aferent platii 

electronice cu cardul este suportat de către:  

- beneficiarul platii, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de către  

furnizorul sau de servicii. 

       Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Cornești prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului . 

              Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei , Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei,  şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 

afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL 

OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative . 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                     

         Gheorghe   IONIȚĂ                                                 SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                              Gheorghiţa STAN 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi  27.11.2020, cu un număr de 15 voturi pentru,voturi 

împotrivă … ,abţineri - , din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

http://www.comunacornesti.ro/

