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HOTĂRÂREA nr. 9/2021 

cu privire la înregistrarea Primăriei Leliceni în 
Sistemul național electronic de plată online a taxelor şi impozitelor 

 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 27 
ianuarie 2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr.18/2021; 

 
Luând în considerare Referatul de Aprobare nr.106/2020 al  primarului Comunei Leliceni 

și Raportul de specialitate nr. 2020 al contabilului Primăriei Comunei Leliceni din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Local Leliceni 

 
Având în vedere avizul favorabil al  comisiilor de specialitate:-  pentru 

activități economico-financiare, juridică și de disciplină; 
- pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 
- pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi 

turism. In conformitate cu: 
- prevederile art. 3 din HG. Nr.1235/06.12.2010 privind Sistemul naţional 

electronic de plată online 
- prevederile art. 2.2.3. si 2.2.4. din Ordinul nr. 168/14/95/19.01.2011 privind 

aprobarea Normelor Metodologice pentru implementarea Sistemului 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; 

- art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala; 
Având în vedere oferta înaintată de către OTP Bank , sucursala Miercurea Ciuc, înreg. cu nr. 
111/2021; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. s, art. 139alin. (1), 
alin. (3) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă R E : 

Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei comunei Leliceni în Sistemul naţional electronic 
de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

Art.2. In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea si 
completarea H.G. nr. 1235/06.12.2010, comisionul aferent platii electronice cu cardul este 
suportat de catre: 



 
a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de catre 

furnizorul sau de servicii de plată; 
b) beneficiarul plătii, respectiv instituțiile publice prevazute la art. 3, pentru 

comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de catre furnizorul său de servicii selectat 
conform art. 8. alin. (2). 

Art.3.Se aprobă comisionul aferent tranzacțiilorde 0,70 % / tranzacție, dar nu mai mare 
de 30 de lei în situația în care prin aplicarea cotei de 0,70 rezultă o sumă mai mare de 
30%. 

Art .4. Se aprobă încheierea contractului cu OTP Bank România S.A., Suc. Miercurea 
Ciuc, pentru înregistrarea în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și 
impozitelor prin cardul bancar. 

Art. 5. Se mandatează primarul comunei Leliceni, d-l Nagy István-Alfréd pentru 
semnarea contractului, în numele comunei Leliceni 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Leliceni, și Compartimentul Contabilitate, impozite și taxe  

Art.7. - Prezenta dispoziție se comunică: 

  a) Prefectului Județului Harghita,  
         b) Primarului Comunei Leliceni, d-l Nagy István-Alfréd, 
 c) D-ei Contabil, Nagy Éva. 
 
 
 
 
        Președinte de ședință,            Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Consilier,       Secretar general al comunei,  
              Molnár Atilla    Molnár Szidonia 
 
 
 
Nr.9 
Adoptată în ședința din data de 27 ianuarie 2021 
Cu un număr de  11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 
 
 
 
 

 


