
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea UAT - Județul Alba în „Sistemul național electronic de plată online” 

a obligațiilor de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS), 

precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 25 iunie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind înregistrarea UAT - Județul Alba în „Sistemul național 

electronic de plată online” a obligațiilor de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal 

de plată (POS), precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înregistrarea UAT - Județul 

Alba în „Sistemul național electronic de plată online” a obligațiilor de plată utilizând cardul 

bancar, instalarea unui terminal de plată (POS), precum și stabilirea modului în care este suportat 

comisionul bancar; 

           - raportul de specialitate  nr. 13424/17 iunie 2021 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

           Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 

nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice; 

           Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor 

şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- H.G. nr. 285/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor 

şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Normelor metodologice pentru implementarea Sistemului Național Electronic de plată 

online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin Ordinul nr. nr. 

168/14/95/19 ianuarie 2011 comun, al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 

al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin Ordinul nr. nr. 173/19 ianuarie 2011 al 

ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. 

În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 

 

 

            Art. 1. Se aprobă înregistrarea UAT - Județul Alba în „Sistemul național electronic de 

Plată online” a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând cardul bancar, conform 

prevederilor H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu 

modificările și completările ulterioare și implicit se aprobă înrolarea în sistemul „Ghișeul.ro”. 

Art. 2. Se aprobă plata din bugetul local al Județului Alba a următoarelor comisioane: 

a.) comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii 

electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentaţia de 

atribuire, nu va depăşi 1% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia 

în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei; 

b.) comisionul plătibil instituției de credit acceptatoare de plăți electronice pentru 

verificarea conformității transferului de date, cu specificațiile standard ale „Sistemului național 

electronic de Plată online” se va percepe o singură dată, la înregistrarea instituției publice în 

„Sistemul național electronic de Plată online”, și nu va depăși echivalentul în lei a 300 euro, 

calculat la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ziua plății; 

c.) singurul alt tip de comision ofertat și acceptat va fi în afara celor specificate la lit. a și 

lit. b, cel aferent transferurilor efectuate de instituțiile de credit acceptatoare de plăți electronice, 

iar nivelul acestuia nu va depăși nivelul comisionului standard practicat de instituțiile de credit 

pentru decontarea ordinelor de plată de mică valoare și mare valoare în relația cu alte instituții de 

credit. 

Art. 3. Se aprobă instalarea unui terminal de plată, dispozitiv electronic care poate prelua, 

stoca și transmite informații despre plata prin card (POS), la casieria Consiliului Judeţean Alba, 

pentru colectarea obligațiilor de plată către bugetul județului. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, direcţiile de 

specialitate, prin compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, 

instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și administrație publică şi Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                                                              Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 155 

Alba Iulia, 25 iunie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                       Abţineri de la vot: 0 


