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H O T Ă R Â R E A  NR.171/2011* 

privind înregistrarea municipiului Brad în Sistemul NaŃional Electronic de Plată 
online a  taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

 
 

             
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       

             Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune înregistrarea municipiului Brad în Sistemul NaŃional Electronic de Plată online a  taxelor şi 
impozitelor, utilizând cardul bancar.  
 łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Brad.         
            În conformitate cu prevederile art. 3. alin. 1 lit.,,b” şi art.10 din HGR nr. 1235/2010 privind 
aprobarea realizării Sistemului NaŃional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 
cardul bancar, a cap. 2 din Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
Sistemul NaŃional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi a 
O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările şi completările ulterioare. 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,d” şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  
 Art. 1 – Se aprobă  înregistrarea municipiului Brad în Sistemul NaŃional Electronic de Plată 

online a  taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar. 
  Art. 2 – Se aprobă suportarea comisionului bancar de către  contribuabil, pentru plata online a 
taxelor şi impozitelor locale utilizând cardul bancar. 

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad,  
- Serviciul buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale 

  
 
 

    BRAD, 27.12.2011   
                            

  
                                           

 PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ                             
            Ştefan Bogdan Mihai                                     SECRETAR 
                                                                       Galea Mirela 
 
 
 
 
 
  
 * sistemul de vot : deschis  
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”                             
                                                     


