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JUDETUL GORJ
COMUNA DANESTI  
CONSILIUL LOCAL

                                            
    HOTĂRÎREA  NR.31

privind înregistrarea Primăriei comunei Dăneşti în Sistemul naţional electronic de plată 
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

 Consiliul Local al comunei Dănești ,județul Gorj în conformitate cu :
 -Prevederile art.265 alin. (1)-alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
- Prevederile  art.87 alin.3, art.129 alin.(2) lit b) , alin.(4) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând ȋn considerare: 
-  Proiectul de hotărâre inițiat
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dănești pentru susținerea Proiectului de 
hotărâre înregistrarea primăriei Dănești în Sistemul naţional electronic de plată online a 
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 
- Raportul de specialitate al biroului contabilitate și achiziții din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului la Proiectul de hotărâre privind înregistrarea primăriei Dănești 
în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 
bancar;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Dănești ; 
-Referatul cu nr.4872/14.05.2021, privind necesitatea înrolării primăiei Dănești în 
sistemul Ghișeul.ro.
Ȋn temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Dănești, judeţul Gorj adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aprobă înregistrarea Primăriei comunei Dănești în Sistemul naţional electronic 
de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.
 Art. 2 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1070/2013, 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1235/2010, comisionul aferent
plăţii electronice cu cardul este suportat de către:
 a) plătitor(contribuabil), pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de 
către furnizorul sau de servicii de plată; 
b) beneficiarul plăţii (UAT Dănești), respectiv instituţiile publice prevazute la art. 3, 
pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul sau de 
servicii selectat conform art. 8.alin. (2). 



Art. 3 Biroul contabilitate și achiziții din cadrul Primăriei Comunei Dănești, judetul Gorj 
va duce la ȋndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul general al comunei 
Dănești va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri, instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica : Primarului comunei, biroului 
contabilitate și achiziții, Instituției Prefectului Județului Gorj și se va publica la sediul 
instituției și pe pagia de internet.

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local 
Danesti din data de  27.05.2021  cu un numar de 13 voturi pentru,-voturi 
contra si....-.. abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în 
funcție.
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