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 Nr. 15517 din 11.05.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

În conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea UAT Comuna Bod în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și 

impozitelor  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr. 15519/11.05.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.15518/11.05.2021, întocmit de Elena-Maria FODOR, Șef Serviciu 

Economic; 

▪ Adresa nr. 17730/09.11.2020 de la Instituția Prefectului – Județul Brașov; 

▪ Prevederile art.3 și ale art.10 din HG nr. 1235/2010 privind Sistemul național electronic de plată 

online, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național 

electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul 

național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Consiliul Local Bod aprobă înregistrarea UAT Comuna Bod în Sistemul Național Electronic de Plată 

online a taxelor și impozitelor.  

Art.2 Consiliul Local Bod aprobă susținerea comisioanelor aferente serviciilor de plată de către Primăria 

comunei Bod. 

Art.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                     Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


