RoMÁNIA
ruDETUL CLUJ
COMUNA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁnAREANr.30
Din 23 iulie 2020

Privind inregistrarea Comunei Izvoru CriEului in SistemuI Na{ional Electronic de Platá online a
taxelor si Impozitelor utilizánd cardul bancar ( SNEP) 9i modul de suportare a comisionuluí bancar
la tranzac{iile online
Consiliul Local al Comunei lzvoru Crigului, judetul Cluj, intrunit in gedinta de lucru ordinará din
data de 23.07 .2020

Avánd in vedere:
o Raportul de specialitate nr. 1058 / 22.07 .2020 al compartimentului de specialitate;
. Raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului Local Izvoru crigului.
^ conformitate cu prevederile:
In
o Art.3 si art.l0 alin.(2) din HG nr,1235l06.12.2010 privind aprobarea realizárii Sistemului Na{ional
Electronic de Platá online a taxelor gi impozitelor utilizánd cardul bancar;
o Pct.2.2,3. din Ordinul nr,I68l14l9512011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
implementarea Sistemului Nalional Electronic de Platá online a taxelor si impozitelor utilizand
cardul bancar

in temeiul prevederilor art. 129,alin.2 lit."Q", precum si ale ar1. 196 lit.a"din
privind Codul Administrativ al Romániei,

CONSILruLLOCALAL COMUNEI Izvoru Crigului

OUG nr, 57l20l9

adopta prezenta H O T Á

nÁR

r

:

Art.l.

Se aprobá inregistrarea Comuna Izvoru Crigului in SistemuIui Nafional Electronic de Platá online
a taxelor gi impozitelor utilizánd cardul bancar.
A4. 2. Comuna Izvoru Crigului va selecta furnizorul de servicii de acceptare de pláli electronice in
condiliile legii.
Art. 3. Comisionul bancar in cazul plálilor online a taxelor,impozitelor gi a altor venituri ale btrgetului local
efectuate uti|izánd cardul bancar, va fi suportat de Comuna Izvoru Crigului,din bugetul local, pentru
comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre fumizorul sáu de servicii de platá.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotárári se insárcineazá Primarul Comunei Izvoru
Cri;ului, Jud. Cluj si Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Izvoru
Crigului.
{4!!.Prezenta hotáráre va fi comunicatá instituliilor 9i persoanelor interesate prin grija Secretarului general
al comunei Izvoru crisului.
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