


Art.3.- (1) Prezenta hotarare se va comunica 
• Primarului comunei Nuci;
• Serviciului financiar;
0 lnstitutiei Prefectului judetului llfov in vederea exercitarii

controlului de legalitate;
(2) Se va face publica prin afi�are
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RE FERA T DE AP ROBARE 

privind dotarea casieriei Primariei Nuci cu terminal POS pentru 

acceptarea fncasarilor �i prin intermediul cardurilor bancare 

Prin Proiectul de hotarore se propune demararea �i 1ntreprinderea 
tuturor masurilor necesare pentru instalarea �i dotarea cu eel putin a unui 
terminal POS 1 n vederea optimizarii procesului de colectare a impozitelor �i 
taxelor locale utilizand cardul bancar, 1n conformitate cu prevederile 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plata, cu modificarile �i completarile ulterioare. 

Tn conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de 
plata, cu modificarile �i completarile ulterioare: 

,,Operator;; economici furnizori de servicii de utilitate publica, precum �i 

institutiile publice care fncaseaza impozite, taxe, amenzi, dobonzi, penalitati 

de fntarziere, penalitati si alte obliqatii de plata au obliqatia sa. accepte 

fncasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit." 

Totodata, potrivit prevederilor art.3, alin.(1), lit. d) �i art.3, alin.(2), lit. 
c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plata, cu modificarile �i completarile ulterioare, refuzul

institutiei publice de a accepta fncasari prin intermediul cardului bancar

constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la

50.000 lei.

Avand 1n vedere prevederile legate, precum �i necesitatea de a veni 
1n sprijinul contribuabililor 1n vederea optimizarii procesului de colectare a 
impozitelor �i taxelor locale, va rugam sa dispuneti aprobarea proiectului de 
hotarare propus. 
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ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA NUCI 

CONTABILITA TE 

RAPORT 

Privind dotarea casieriei Primariei N uci cu terminal POS pentru acceptarea 

incasarilor si prin intermediul cardurilor bancare 

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 

193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu modificarile si 

completarile ulterioare prin care institutiile publice sunt obligate sa accepte 

incasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit, mentionez 

ca institutia poate incheia o colaborare cu o institutie bancara pentru montarea a eel 

putin unui terminal POS. 

De asemenea va aduc la cunostinta faptul ca institutia noastra a avut 

terminal POS de la Banca Comerciala Romana, dar din cauza inactivitatii 

terminalului, respectiv neincasarea prin carduri de credit sau de debit, dupa 6 luni 

POS-ul a fost ridicat de catre institutia bancara, si contul a inchis automat. 

Ca urmare a celor de mai sus va informez faptul ca dupa instalarea 

terminalului, daca intr-o perioada de 6 luni nu se vor face tranzactii, POS-ul va fii 

returnat bancii. 

Fata de cele mentionate rog a aproba proiectul de hotarare in forma prezentata. 

CONTABIL 




