
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
    

           PROIECT 
  

         
              HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sume 
cuvenite bugetului local 

 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2019; 

 Având în vedere expunerea de motive nr.4242/2019, rapoartele nr.7095/2019 
întocmit de Direcţia Impozite și Taxe și nr.8761/2019 întocmit de Direcția Juridică, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune extinderea 
modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local;  
           În conformitate cu prevederile art.163 alin.1 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedura Fiscala, cu modificările si completările ulterioare și  ale Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plata;   

 În temeiul art.36 alin. 2, lit b, coroborat cu alin. 4, lit. c şi art.45, alin. 2, lit. c, art. 
61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 

Art.1. Se aprobă extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sume 
cuvenite bugetului local, prin intermediul altor instituții autorizate să deruleze 
operațiuni de plată. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

          INIŢIATOR,          AVIZAT, 
            PRIMAR,            SECRETAR, 

             Mihail GENOIU            Nicoleta MIULESCU 
  
  





MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                                                                                                                                                   
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE 

SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE 

NR.7095/11.01.2019                
                                                                                                     APROBAT 

         PRIMAR, 

                     MIHAIL GENOIU 

 

         AVIZAT  

                        VICEPRIMAR , 

                      ADRIAN COSMAN 

 

 

Raport de specialitate 

 privind aprobarea extinderii modalităţilor de plată a impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite 

bugetului local  

   Având în vedere prevederile art. 163 alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul  de Procedură 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  care precizează„ Plăţile către organul fiscal se 

efectuează prin intermediul băncilor, trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni 

de plată  ”  şi ţinând cont de faptul că, în prezent, impozitele, taxele şi  alte sume cuvenite bugetului 

local la nivelul Municipiului Craiova, se încasează numai prin intermediul băncilor şi trezoreriilor, 

pentru o mai bună colectare a creanţelor fiscale şi bugetare administrate de Primăria Municipiului 

Craiova şi pentru a asigura acoperirea unei arii cat mai mari in ceea ce priveşte punerea la dispoziţia 

contribuabililor a tuturor posibilităţiilor de plată a acestora, precum si stimularea utilizării unor mijloace 

alternative de plată, în special mijloacelor adaptate la noile tehnologii, se propune extinderea 

modalităţilor de plată şi prin intermediul instituţiilor autorizate să efectectueze operaţiuni de plată.  

Extinderea modalităţilor de plată a impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local 

prin intermediul instituţiilor autorizate să efectueze operaţiuni de plăţi va asigura  o altă alternativă  de 

plată, prin metode care sunt astăzi larg accesibile tuturor categoriilor de vârste. 

 Luând în considerare că avansul tehnologiei şi reţeaua existentă a potenţialilor parteneri prin 

intermediul cărora se pot colecta impozitele, taxele si alte sume cuvenite bugetului local poate aduce 

administraţia locală mai aproape de ceea ce ar trebui sa fie astăzi o administraţie la nivel european , 

contribuind la dezvoltarea comunitaţii şi la o creştere semnificativă a serviciilor oferite, satisfăcând 

astfel un interes general, având ca principal obiectiv uşurarea procesului de plată  realizată de 

cetăţenii Municipiului Craiova. 

 Instituţiile autorizate să deruleze operaţiuni de plăţi sunt persoane juridice autorizate să 

presteze servicii de plată pe teritoriul Uniunii Europene şi al Spaţiului Economic European în 

conformitate şi în condiţiile reglementate  de O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plată iar 

instituţiile publice care optează pentru plata impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului 

local prin intermediul acestor instituţii vor selecta furnizorul de servicii de plată conform legislatiei in 

vigoare. 

 Serviciile de plată prestate de instituţiile autorizate să deruleze operaţiuni de plată care 

îndeplinesc toate cerinţele legale pentru acest tip de operaţiuni vor asigura operaţiunile de plată , ca  : 

− plaţi la ghişeul / postul de lucru al partenerului autorizat (ex.benzinării) ; 



− plăţi prin sisteme bancare sub forma de robot; 

− plăţi prin intermediul aplicaţiilor pentru on-line banking ; 

− plati prin intermediul altor aplicaţii pentru platforme web si/sau mobile . 

 Extinderea se va putea face treptat prin una sau mai multe din variantele propuse, în funcţie 

de posibilităţile reale ale instituţiei si ale partenerilor. 

 Conform art.117 din  OUG nr.113/2009 privind serviciile de plata , care  transpune  in 

legislatia nationala Directiva (UE) nr.2015/2366 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne , 

beneficiarul platii nu poate solicita platitorului un pret suplimentar pentru utilizarea unui anumit 

instrument de plata. 

 Astfel , impactul financiar asupra bugetului local al Municipiului Craiova , pentru fiecare an 

fiscal se va rezuma la suma aferenta suportarii comisionului de catre beneficiarul platii (Primaria 

Municipiului Craiova) in conditiile incasarii impozitelor , taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local 

prin institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plati . 

 Totodata , facand o analiza asupra altor sisteme de plata , respectiv prin Sistemul National 

Electronic de Plata Online a taxelor si impozitelor , in anul 2018 , s-au efectuat 5.847 de tranzactii prin 

intermediul platformei ghiseul.ro , incasandu-se impozite si taxe in suma de 1.719.427 lei .In urma 

analizei rezulta o confirmare a interesului crescut fata de alte modalitati de plata a impozitelor , taxelor 

si a altor sume cuvenite bugetului local , comisionul achitat de beneficiar pentru tranzactiile anului 

2018 a fost in suma de 13.707 lei. 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, art.45 alin.2, art.115 

alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, art.163 alin.1 din Legea 207/2015 privind 

Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si  ale  prevederilor OUG 

113/2009 privind serviciile de plata, se propune spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind  

extindererea  modalitaţilor de plată a impozitelor, taxelor si altor sume cuvenite bugetului local prin 

intermediul altor instituţii autorizate sa deruleze operatiuni de plata.  

  

  

 

 Director Executiv,       Sef serviciu, 

 Elena Bonescu      Daniela Ciuperceanu 

 

 

 Întocmit,  

Expert  Larisa Bărăgan 
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