ROMANIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE
privind înrolarea comunei Mitreni, județul Călărași în „Ghișeul.ro”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CĂLĂRAȘI,
întrunit in şedinţa ordinară, convocata astăzi, 29 iunie 2021,

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3586/22.06.2021 al primarului comunei Mitreni, județul Călărași,
privind aprobarea Proiectului de hotărâre referitor la înrolarea comunei Mitreni în sistemul
,,Ghișeul.ro”;
- raportul de specialitate întocmit de către doamna Neagu Florina-Daniela, consilier în cadrul
Biroului Contabilitate, taxe și impozite;
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, inregistrat cu nr. 121/29.06.2021
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, înregistrat cu nr. 122/29.06.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați
social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa
Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 123/29.06.2021
- prevederile art. 3 și art. 10 din HG nr. 1235/2010 privind Sistemul Național Electronic de
Plată online, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de HG nr.
1070/2013;
- adresa nr. 4000/17.05.2021 a Instituței Prefectului –Județul Călărași;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înregistrarea UAT Mitreni în Sistemul Național Electronic de Plată online a
Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP). Implicit, se aprobă și înrolarea în
sistemul „Ghiseul.ro”.

Art.2. Comisionul prevăzut de HG nr. 1070/2013, pentru plățile efectuate prin Ghișeul.ro,
pentru taxe și impozite este susținut de instituție, din bugetul local al comunei Mitreni.
Art. 3. De la data adoptării prezentei hotărâri, HCL Mitreni nr. 3/2019 privind înregistrarea
comunei Mitreni în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul
bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line încetează a mai
produce efecte juridice.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează primarul comunei și Biroul
Contabilitate, taxe și impozite.
Art.5. Prezenta hotărâre se comumcă, prin grija secretarului general al comunei, în termenele
legale, către: -Instituția Prefectului - Județul Călărași;
-Biroul contabilitate, taxe și impozite;
Se aduce la cunoștința publică prin afișare pe site-ul autorității.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, VOICU ION
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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Nr. consilieri 13
Din care prezenti: 13
Voturi pentru: 13

