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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
Consiliul local 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 15 / 2021 
privind înregistrarea Comunei Mihalț în Sistemul Național Electronic de Plată Online a 

Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar 
 
 
 

 
                 Consiliul local al comunei Mihalț, județul alba, întrunit în ședință ordinară în data de 31 
martie 2021; 
                  Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre nr. 1086/2021, inițiat de primarul comunei Mihalț, 
cu privire la înregistrarea Comunei Mihalț în sistemul Național Electronic de Plată Online a 
Taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar; 
- Raportul de specialitate nr. 1140/2021, întocmit de șef Birou buget – finanțe, impozite și taxe, 
contabilitate; 
- Rapoartele de avizare nr. 1944/2021 al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local al comunei 
Mihalț – Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția 
mediului și comerț; 
                 Luând în considerare Adresa Instituției Prefectului nr. 15712/G/SC/2020 și adresa 
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 148482/2020, precum și 
prevederile: 
- Hotărârii de Guvern nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de 
Plată Online a Taxelor și Impozitelor, utilizând cardul bancar, modificată și completată prin 
Hotărârea de Guvern nr. 1070/2013; 
- Ordinului comun al Ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale, al Ministrului 
Administrației și Internelor și al Ministrului Finanțelor Publice nr. 168/14/95/2011 privind 
aprobarea Normelor Metodologice pentru implementarea Sistemului Național Electronic de Plată 
Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar; 
                În temeiul art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
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                 Art.1. Se aprobă înregistrarea Comunei Mihalț în Sistemul Național Electronic de Plată 
Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar. 
                Art.2. Comisionul bancar pentru efectuarea plăților online a taxelor, impozitelor și a 
altor venituri ale bugetului local, utilizând cardul bancar, perceput de furnizorul de servicii aferent 
plăților electronice, va fi suportat integral de către Primăria comunei Mihalț. 
                Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul 
buget – finanțe, impozite și taxe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului 
comunei Mihalț. 
                Art.4. Hotărârea se comunică: primarului comunei Mihalț, Biroului buget – finanțe, 
impozite și taxe, contabilitate, Instituției prefectului – Județul Alba, afișaj. 
 
                                                                                           Mihalț la 31 martie 2021 
 
 
                            Președinte de ședință,                              Contrasemnează secretar, 
                             Rareș Daniel Cârnaț                                    Mariana Salcău 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 100% din 
numărul consilierilor în funcție ( 100%  din numărul consilierilor prezenți). 
 


