
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 41 
privind aprobarea suportarii de catre Primaria Comunei Vadu Pasii a 
comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plati 

electronice in cadrul Sistemului National Electronic de Plata Online cu 
cardul, a taxelor si impozitelor datorate bugetului local al comunei Vadu 

Pasii 
 

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, Judeţul Buzău; 
 Având în vedere prevederile: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 

4865/30.04.2020 a primarului comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau; 
- raportul cu nr. 4866/30.04.2020 al întocmit de dnul Dragu Ion, 

administrator public  comunei Vadu Pasii; 
- Raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi 
comerţ nr. 5199/08.05.2020; 

- HOTARAREA nr. 1235/2010 din 6 decembrie 2010 privind 
aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a 
taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar; 

- Hotărârea nr. 1070/2013 pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării 
Sistemului național electronic de plată online a taxelor și 
impozitelor utilizând cardul bancar; 

- HOTARARE nr. 285 din 9 aprilie 2020 pentru modificarea si 
completarea Hotararii Guvernului nr. 1.235/2010  privind aprobarea 
realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si 
impozitelor utilizand cardul banca; 



- Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și 
impozitelor utilizând cardul bancar; 

- Art. 116, 117 din Ordonanța de urgență nr. 113/2009 privind 
serviciile de plată; 

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aproba suportarea de catre Primaria Comunei Vadu Pasii a 

comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plati 
electronice in cadrul Sistemului National Electronic de Plata Onlinecu cardul, 
a taxelor si impozitelor datorate bugetului local al comunei Vadu Pasii 

Art. 2. Institutia publica locala va selecta furnizorul de servicii de 
acceptare de plati electronice in conditiile legii. 

Art. 3. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentul financiar contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice 

Art. 3. Secretarul general al UAT Vadu Paşii va aduce la cunoştinţă 
publică prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta la Instituţia Prefectului 
Buzău. 

           
             PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 

                 CONSILIER LOCAL                              SECRETAR GENERAL, 
 

                GEORGESCU CRISTINEL                     TUDORIE FLORENTINA 
OANA 

 
 

VADU PAŞII 
8 MAI 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  12  voturi pentru 0 voturi împotrivă şi 0  abţineri 
din numărul total de 12  consilieri locali  în funcţie şi  12  consilieri locali 
prezenţi la şedinţă 
 

 


