U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15924 DIN 19.11.2020
(privind aprobarea: ”aprobarea înscrierii U.A.T. Comuna Tomești, județul Iași, în Sistemul Electronic de Plată Online a Taxelor și
Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-”)

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi
Având în vedere:

-necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la înregistrarea U.A.T. Comuna Tomești, Județul
Iași, în Sistemul national electronic de plată online a taxelor locale utilizând cardul bancar,
-raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 15925 din 19.11.2020, întocmit de
domnul Cristian Sorin, șef birou impozite și taxe locale în cadrul Primăriei Comunei Tomești, cu
privire la aprobarea înscrierii U.A.T. Comuna Tomești, județul Iași, în Sistemul Electronic de Plată
Online a Taxelor și Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-;
-proiectul de hotărâre cu nr. 15924 din 19.11.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomeşti,
Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea: ”înscrierii U.A.T. Comuna Tomești,
Județul Iași, în Sistemul Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-”;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus;
Având în vedere:
-prevederile H.G. nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic
electronic;
-prevederile H.G.nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile O.A.P. nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul
national electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;
-prevederile O.A.P. nr.173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;
-prevederile Legii nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscal;
-prevederile Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal;
-prevederile H.G. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea
României;
În temeiul prevederilor art. 87 alin.1, art. 110 alin.1, art. 129 alin.1, art. 129 alin. 2 lit. d, art.
129 alin.7 lit. n, art. 129 alin. 14, art. 134 alin.1 lit. a, art.134 alin. 3 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. c, art. 196
alin.1 lit. a și art. 197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE
Art.1.Se aprobă înscrierea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, în Sistemul Electronic de
Plată Online a Taxelor și Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-.
Art.2. Comisioanele aferente plății electronice cu cardul, în cazul plăților online a taxelor,
impozitelor și a altor venituri la bugetul local, efectuate utilizând cardul bancar, este suportat de către
a) Plătitor/contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către
furnizorul său de servicii de plată;
b) Beneficiarul plății/UAT Comuna Tomești pentru comisioanele aferente serviciilor de plată
percepute de către furnizorul său de servicii selectat;
Art.3. Selectarea instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se va face cu
respectarea prevederilor O.A.P. nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu
modificările și completările ulterioare.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința personalul angajat din
cadrul Biroului de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Comunei Tomești, județul Iași.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei Tomești, Instituţiei PrefectuluiJudeţul Iași - Serviciul controlul legalității actelor administrative, Biroului de impozite și taxe locale
din cadrul Primăriei Tomești, altor autorități și instituții publice implicate, personae fizice sau juridice
interesate. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și
pe pagina de internet: www.comuna-tomesti.ro.
Adoptată azi: 26 noiembrie 2020
Inițiator proiect de hotărâre
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

UAT COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI
BIROU IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE,
Nr. 15925 DIN 19.11.2020

Referat de specialitate

Subsemnatul Cristina Sorin, șef birou impozite și taxe locale din cadrul UAT Comuna Tomesti,
Judetul Iasi,
Având în vedere contextul pandemic actual, care impune luarea măsurii de limitare a activității
cu publicul a instituțiilor, pentru a evita răspândirea noului virus, SARS-COV2, fapt care conduce la
îngreunarea procesului de plată a taxelor și impozitelor datorate către bugetele locale;
Ținând cont de necesitatea digitalizării administrației publice, în vederea facilitării accesului la
serviciile publice oferite cetățenilor, conducând totodată și la fundamentarea valorilor democratice,

aduc la cunoștință necesitatea adoptării de către Consiliul Local Tomești, a unei hotărâri cu
privire la aprobarea înscrierii U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, în Sistemul Electronic de Plată
Online a Taxelor și Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-.

În fapt, invoc:
-prevederile H.G. nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic
electronic
- prevederile H.G.nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile O.A.P. nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul
national electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;
- prevederile O.A.P. nr.173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
-prevederile Legii nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscal;
-prevederile Legea nr. 277 din 2015 privind Codul fiscal;
-prevederile H.G. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea
României

Data: 19.11.2020
Șef birou impozite și taxe locale,
Sorin Cristina

