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privind aprobarea suportfuii de citre Comuna Lefcani, Jud. Iaqi, a comisionului perceput de fumizorul de servicii de acceptare de plefi
electronice in cadrul Sistemului Nalional de Plat6 online cu cardul a taxelor qi impozitelor datorate bdgetului local al comunei Lelcani

CONSILIUL LOCAL AL COMUI{EI
gedinfei ordinare din data

Avind in vedere:

LETCANI, legai constituit, intrunit la lucr6rile
de 31 ianuarie 2017,

- nota de fundamentare nr. 64412017 qi proiectul de hotdr0re cu privire la aprobarea suporterii de cdtre
comuna Lefcani, Jud. Iaqi, a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plAfl
electronice in cadrul Sistemului Na{ional de Platd online cu cardul a taxelor qi impozitelor datorate
bugetului local al comunei [r!cani, proiect inifiat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in
temeiul dispozitriilor art.45 alin.(6) din Legea nr.21512001 a administra{iei publice locale, republicatd;

- referatul m. 629126.07.2017, intocmit de Serviciul Taxe qi Impozite al Primdriei comunei Lefcani;
- avinil favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finante din cadrul

consiliului local Le(cani pentru proiectul de hotdrdre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul
prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea m.21512001 a administra{iei publice locale, republicat[;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptirii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Le{cani, jr.
Irimi(a Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.717
lit.(a) din Lngea m.21512001 a administrafiei publice locale, republicatd;

- prevederile Legii 5212003 privind transparen[a decizionali in administralia public[ local6;

examindnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr. 2211201.5 privind Codul fiscal; Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedurl fiscal[, prevederile H.G. nr. 123512010 privind aprobarea realizdrii Sistemului nalional
electronic de platl online a taxelor gi impozitelor utilizdnd cardul bancar, Ordinul nr. 16812011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind Sistemul nalional electronic de plati online a taxelor qi impozitelor utilizdnd cardul bancar gi cele ale art.
116,117 din OUG nr. 11312009 privind serviciile de platd;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), art. 45 alin (2) din Legeanr.275/2001 privind administratia publica locala, republicat6,
cu modificirile qi complet6rile ulterioare

norAnAgrn:

Art.l. Se aprob[ suportarea de c6tre comuna Lefcani a co;isionului la nivelul maxim de 27o din
valoarea tranzacfiei, dar nu mai mult de 30 lei, perceput de furnizorul de servicii de acceptare de pld{i
electronice, in cadrul Sistemului Na{ional Electronic de Plat[ online cu cardul a taxelor gi impozitelor
datorate bugetului local al comunei Lelcani.

Att.2Institufia publicd locald va selecta fumizorul de servicii de acceptare de pldli electronice in
condi{iile legii.



Art.3 Primarul gi biroul de taxe qi impozite locale din cadrul primdriei vor aduce

prevederile prezentei hotdrdri.
Art.4 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdrire

compartimentului financiar contabil gi Instituliei Prefectului Jude{ului Iagi.
O copie a prezentei hot?irAri va fi afiqatii la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtinti public[.

Datd astdzi: 31.01.2017
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