ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 237/14.09.2022
privind extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor locale și amenzilor contravenționale,
la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București

Avand în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu
Gâdiuță, Nota de fundamentare a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6
nr......./................ și Raportul de specialitate al ............................ nr....../..........., din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ........ și
nr. .......;
Ținând seama de prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare și de prevederile art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a)
și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor locale și a
amenzilor contravenționale la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București prin intermediul unor
agenți economici specializați, inclusiv bănci comerciale.
Art. 2. Încasarea impozitelor și taxelor locale, inslusiv a amenzilor contravenționale, se va
putea efectua prin parteneri autorizați care îndeplinesc toate cerințele legale pentru acest tip de
operațiuni în baza unor contracte/protocoale încheiate cu aceștia pentru:
1. Plăți la ghișeul/postul de lucru al partenerului autorizat;
2. Plăți prin sisteme bancare sub formă de robot, ATM, self-pay, etc.;
3. Plăți prin intermediul aplicațiilor on-line banking ale băncilor comerciale;
4. Plăți prin intermediul altor aplicații pentru platforme web și/sau mobile ale partenerilor
autorizați, conform legii și care respectă toate standardele cerute de legislația în vigoare
pentru asemenea operațiuni;
5. Plăți ale unor taxe fără debit prin întermediul SMS-urilor.
Art. 3. Costurile asimilate (comisioane) vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 6,
cu excepția încasărilor prin SMS.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Impozite și Taze Locale Sector 6 vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului general
al Sectorului 6.
Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,
în termenul prevăzut de lege.

INIȚIATOR PROIECT,
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Alexandru Valeriu Gâdiuță

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind extinderea modalităţilor de plată a impozitelor, taxelor
locale și amenzilor contravenţionale, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București

Prin Nota de fundamentare întocmită de Directorul General al Direcţiei Generale
de Impozite și Taxe Locale Sector 6 se susţine extinderea modalităţilor de plată a
impozitelor și taxelor locale, inclusiv a amenzilor contravenţionale, la nivelul Sectorului 6
al Municipiului București.
În

activitatea

de

colectare

a

impozitelor

și

taxelor

locale,

la

nivelul

Sectorului 6 este nevoie de o creștere a nivelului serviciilor oferite contribuabililor,
având ca principal obiectiv facilitarea plăţii impozitelor și taxelor locale prin mijloace
adaptate la noile tehnologii.
Punerea

la

dispoziţia

contribuabililor

Sectorului

6

a

cât

mai

multor

sisteme/modalităţi de plată conduce la eficientizarea activităţii de colectare a
impozitelor și taxelor locale, venind în sprijinul contribuabililor, care nu vor mai fi nevoiţi
să se prezinte la ghișeele instituţiei în vederea achitării impozitelor și taxelor locale.
Pentru aceste motive, în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. l) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre
privind extinderea modalităţilor de plată a impozitelor, taxelor locale și amenzilor
contravenţionale, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București.

CONSILIER LOCAL,
Alexandru Valeriu Gâdiuţă
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IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
SECTOR 6
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre privind extinderea modalităţilor de plată a impozitelor,
taxelor locale și amenzilor contravenţionale, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului
București

În contextul digitalizării și al evoluției tehnologiei, se constată nevoia tot mai
mare a contribuabililor de a efectua plata taxelor și impozitelor locale prin
intermediul unor mijloace de plată care nu impun prezența fizică la ghișele
instituției.
Pandemia de COVID-19 a confirmat necesitatea și importanța trecerii la
plățile on-line sau prin intermediul altor mijloace de plată ce nu impun prezența
contribuabililor la ghișeele instituției.
La nivelul Sectorului 6 se pot efectua plăți prin intermediul Sistemului
național electronic de plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
(SNEP) – Ghiselul.ro, precum și prin alte mijloace de plată, însă pentru
eficientizarea procesului de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și
pentru a veni în sprijinul contribuabililor, se impune extinderea modalităților de
plată și prin intermediul altor sisteme precum : sisteme bancare de tip robot, ATM,
self-pay, aplicații on-line ale băncilor comerciale, platforme web și/sau mobile sau
plata prin SMS.
Punerea la dispoziția contribuabililor a cât mai multor sisteme/modalități de
plată a impozitelor și taxelor locale contribuie la eliminarea aglomerației de la
ghișeele instituției, mai ales în primele 3 luni ale anului, la reducerea cheltuielilor
cu salariile personalului de la ghișee, echipamente IT și consumabile, comparativ cu
comisioanele plătite către alți operatori de plăți.
Astfel, având în vedere prevederile titlului IX, cu privire la impozitele și taxele
locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și art. 163 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, propunem extinderea modalităților de

plată a impozitelor și taxelor locale, inclusiv a amenzilor contravenționale și prin
intermediul unor agenți economici autorizați, inclusiv bănci comerciale, aslfel :
1. Plăți la ghișeul/postul de lucru al partenerului autorizat.
2. Plăți prin sisteme bancare sub formă de robot, ATM, self-pay, etc.
3. Plăți prin intermediul aplicațiilor on-line banking ale băncilor comerciale.
4. Plăți prin intermediul altor aplicații pentru platforme web și/sau mobile ale
partenerilor autorizați conform legii și care respectă toate standardele
cerute de legislația în vigoare pentru asemenea operțiuni.
5. Plăți ale unor taxe fără debit prin întermediul SMS-urilor.
Costurile asimilate (comisioanele) plăților efectuate de persoane fizice și
persoane juridice vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului
București, cu excepția încasărilor prin SMS.
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Nr. 41960 /16.09.2022/

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind extinderea modalităţilor de plată a impozitelor,
taxelor locale și amenzilor contravenţionale, la nivelul Sectorului 6 al
Municipiului București

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin.
(2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, privind
adoptarea hotărârilor consiliului local, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local
adoptă, cu majoritatea absolută a consilierilor locali, hotărârile privind bugetul local.
În contextul digitalizării și al evoluţiei tehnologiei, se constată nevoia tot mai
mare a contribuabililor de a efectua plata taxelor și impozitelor locale prin intermediul
unor mijloace de plată care nu impun prezenţa fizică la ghișele instituţiei. În activitatea
de colectare a impozitelor și taxelor locale din Sectorul 6 al Municipiului București este
necesară o creștere a nivelului serviciilor oferite contribuabililor, având ca principal
obiectiv facilitarea plăţii impozitelor și taxelor locale prin mijloace adaptate la noile
tehnologii.
La nivelul Sectorului 6 se pot efectua plăţi prin intermediul Sistemului naţional
electronic de plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) –
Ghișeul.ro, precum și prin alte mijloace de plată. Punerea la dispoziţia contribuabililor
a cât mai multor sisteme/modalităţi de plată a impozitelor și taxelor locale contribuie
la eliminarea aglomeraţiei de la ghișeele instituţiei, mai ales în primele 3 luni ale anului,
la reducerea cheltuielilor cu salariile personalului de la ghișee, echipamente IT și
consumabile, comparativ cu comisioanele plătite către alţi operatori de plăţi.
Conform Notei de fundamentare întocmită de Directorul General al Direcţiei
Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 și având în vedere prevederile titlului IX
cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
resprectiv art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se
susţine extinderea modalităţilor de plată a impozitelor și taxelor locale, inclusiv a
amenzilor contravenţionale și prin intermediul unor agenţi economici autorizaţi,
inclusiv bănci comerciale, aslfel :

1.
2.
3.
4.

Plăţi la ghișeul/postul de lucru al partenerului autorizat;
Plăţi prin sisteme bancare sub formă de robot, ATM, self-pay, etc.;
Plăţi prin intermediul aplicaţiilor on-line banking ale băncilor comerciale;
Plăţi prin intermediul altor aplicaţii pentru platforme web și/sau mobile ale
partenerilor autorizaţi conform legii și care respectă toate standardele cerute
de legislaţia în vigoare pentru asemenea operaţiuni;
5. Plăţi ale unor taxe fără debit prin intermediul SMS-urilor.
Costurile asimilate (comisioanele) plăţilor efectuate de persoane fizice și
persoane juridice vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului
București, cu excepţia încasărilor prin SMS.
În sensul celor expuse mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale
pentru a fi supus spre aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre în forma
prezentată.

Director general,
BOGDAN CIOCÎRLAN

