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Guvernul României  
 

Ordonantã nr. 24  
din 30 ianuarie 2002  

privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale 
 
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 1 februarie 2002  
 
În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adoptã prezenta ordonantã. 

Art. 1. - (1) Autoritãtile administratiei publice locale au obligatia sã asigure implementarea unui sistem 
electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale în fiecare oras si municipiu.  

(2) Autoritãtile administratiei publice locale au obligatia sã ia toate mãsurile necesare, astfel încât plata 
impozitelor si a taxelor locale sã se poatã face si prin intermediul sistemului electronic prevãzut la alin. (1), 
începând cu urmãtoarele date:  
a) 1 noiembrie 2002, în cazul impozitelor si taxelor încasate de cãtre autoritãtile administratiei publice 
locale de la nivelul municipiilor;  
b) 1 februarie 2003, în cazul impozitelor si taxelor încasate de cãtre autoritãtile administratiei publice locale 
de la nivelul oraselor.  

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, la propunerea 
Ministerului Administratiei Publice si a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Guvernul 
va adopta normele metodologice privind implementarea sistemului electronic de încasare a impozitelor si 
taxelor locale.  

Art. 3. - (1) Încãlcarea obligatiilor prevãzute la art. 1 constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã 
de la 20.000.000 lei la 150.000.000 lei.  

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de cãtre reprezentanti anume împuterniciti de 
cãtre Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.  

PRIM-MINISTRU  
ADRIAN NÃSTASE  
 
Contrasemneazã:  
Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, Dan Nica  
Ministrul administratiei publice, Octav Cozmâncã  
Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tãnãsescu  
 
Bucuresti, 30 ianuarie 2002.  
 


