
ROMÂNIA
JUDETUL NEAMȚ

COMUNA DOLJE TIȘ

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind înregistrarea Primăriei Dolje ti în Sistemul naţional electronic de platăș

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

         Consiliul Local Dolje ti întrunit în şedinţă ordinară în luna decembrie 2020;ș
         Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului comunei Dolje ti şi proiectul de hotărâreș
privind înregistrarea Primăriei Dolje ti în Sistemul naţional electronic de plată;ș
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar,

Avand in vedere:
          -raportul de specialitate nr. 10604/08.12.2020 al compartimentului impozite i taxe locale;ș

- raportul de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ,
In conformitate cu:
- prevederile art. 3 din H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar cu modificarile si completarile
ulterioare ;

- prevederile  art.  2.2.3.  si  2.2.4.  din  Ordinul  nr.  168/14/95/19.01.2011  privind  aprobarea
Normelor Metodologice pentru implementarea Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi
impozitelor utilizând cardul bancar;

- Ordinul  nr.  173/19.01.2011 pentru  aprobarea  Normelor  Tehnice  pentru  Sistemul  naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;
          In temeiul art.139 coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, 

HOTĂRĂ TE:Ș

Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei  comunei Dolje ti   în Sistemul naţionalș  electronic de
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art.10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind
aprobarea  realizarii  Sistemului  national  electronic  de plata  online  a  taxelor  si  impozitelor  utilizând
cardul bancar, comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către:

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de
servicii de plată;

b)  beneficiarul  plăţii,  respectiv  instituţiile  publice  prevăzute  la  art.  3  pentru  comisioanele
aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat conform art. 8. alin.

(2)" .

Art.3. Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează Primarul
comunei Dolje ti prin Compartimentul Impozite i taxe locale.ș ș

Art.4. – (1) - Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al localită ii :ț
-Primarului comunei Dolje ti, pentru aducere la indeplinire;ș
-Instituţiei Prefectului judeţului Neam  in vederea exercitării controlului de legalitate;ț

-(2) Se va face publică prin afi are .ș

Ini iator, ț
Primar, Lungu Albert



JUDETUL NEAMȚ
PRIMARIA DOLJE TIȘ
NR. 10603/08.12.2020

REFERAT DE APROBARE
cu privire la înregistrarea Primăriei Dolje ti înș

Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor

Prin  Proiectul de hotărâre se propune demararea operaţiunilor de înregistrare a comunei
Dolje ti în SNEP (Sistemul Naţional Electronic de Plată) în conformitate cu prevederile Hotărâriiș
Guvernului  României  nr.  1235/06.12.2010  privind  aprobarea  realizării  Sistemului  naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

În conformitate cu prevederile art.3 din Hotărârea Guvernului României nr. nr. 1.235/2010
privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor
utilizand cardul bancar:  ,,  (1) În vederea plăţii  de către  contribuabilii  persoane fizice,  persoane
fizice autorizate, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică a obligaţiilor de plată
către bugetul general consolidat prin utilizarea mijloacelor electronice de plată sau altor mijloace de
plată,  stabilite  prin  decizie  a  preşedintelui  Autorităţii  pentru  Digitalizarea  României,  instituţiile
publice care desfăşoară activităţi de încasare a acestor obligaţii se vor înregistra în SNEP pentru
furnizarea informaţiilor privind cuantumul acestora şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de
plată electronică a respectivelor obligaţii,,

De asemenea, pentru încasarea taxelor şi impozitelor fiecare instituţie publică îşi va selecta
furnizorul de servicii  de acceptare de plăţi  electronice conform legislaţiei  în vigoare,  la care va
deschide un cont colector unic.

Conform prevederilor  legale  comisionul  aferent  efectuării  plăţii  electronice  perceput  de
furnizorul de servicii  selectat  poate fi suportat de către contribuabil,  de instituţia publică sau în
orice altă variantă aleasă de către instituţia publică la momentul înregistrării în SNEP, drept pentru
care se impune stabilirea modalităţii în care va fi suportat acest comision.

Prin Ordinul comun al ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale, al ministrului
Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Finanţelor publice nr. 168/14/95/19.01.2011 se stabilesc
cadrul general de aplicare,  modalităţile  de înregistrare în SNEP şi modul de realizare a plăţilor
electronice  cu  cardul  bancar  prin  intermediul  SNEP,  iar  potrivit  Ordinului  ministrului
Comunicaţiilor  şi  Societăţii  informaţionale  nr.  173/19.01.2011  se  stabileşte  cadrul  tehnic
corespunzător implementării SNEP.

Având  în  vedere  prevederile  legale,  precum  şi  necesitatea  de  a  veni  în  sprijinul
contribuabililor în vederea optimizării procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, vă
rugăm să dispuneţi.

PRIMAR,
LUNGU ALBERT





JUDETUL NEAMȚ
PRIMARIA DOLJE TIȘ
NR.  10604/08.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la înregistrarea primăriei dolje ti în sistemul naţionalș

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor

Prin Proiectul de hotărâre se propune demararea operaţiunilor de înregistrare a Primariei
Dolje ti în SNEP (Sistemul Naţional Electronic de Plată) în conformitate cu prevederile Hotărâriiș
Guvernului  României  nr.  1235/06.12.2010  privind  aprobarea  realizării  Sistemului  naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

În conformitate cu prevederile art.3 din Hotărârea Guvernului României nr. nr. 1.235/2010
privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor
utilizand cardul bancar:  ,, (1) În vederea plăţii  de către contribuabilii  persoane fizice,  persoane
fizice autorizate,  persoane juridice  sau alte  entităţi  fără personalitate  juridică a obligaţiilor  de
plată către bugetul general consolidat prin utilizarea mijloacelor electronice de plată sau altor
mijloace de plată, stabilite prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României,
instituţiile publice care desfăşoară activităţi  de încasare a acestor obligaţii  se vor înregistra în
SNEP pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul acestora şi pentru asigurarea accesului la
o soluţie de plată electronică a respectivelor obligaţii,,

De asemenea, pentru încasarea taxelor şi impozitelor fiecare instituţie publică îşi va selecta
furnizorul de servicii  de acceptare de plăţi  electronice conform legislaţiei  în vigoare, la care va
deschide un cont colector unic.

Conform prevederilor  legale  comisionul  aferent  efectuării  plăţii  electronice  perceput  de
furnizorul de servicii selectat poate fi suportat de către contribuabil, de instituţia publică sau în orice
altă variantă aleasă de către instituţia publică la momentul înregistrării în SNEP, drept pentru care
se impune stabilirea modalităţii în care va fi suportat acest comision.

Prin Ordinul comun al ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale, al ministrului
Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Finanţelor publice nr. 168/14/95/19.01.2011, art. 2.2.3.
se prevede:

„2.2.3.  La  cererea  de  inregistrare  in  SNEP,  institutiile  publice  beneficiare  vor  transmite
operatorului SNEP urmatoarele documente:

a) cerere privind inregistrarea in SNEP, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) copie a hotararii  consiliului  local prin care se stabileste  modul  in care este  suportat

comisionul  bancar,  cu  respectarea  prevederii  art.  10  alin.  (2)  din  Hotararea  Guvernului  nr.
1.235/2010, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale;

c) copie a contractului incheiat cu institutia de credit acceptatoare;
d) adresa emisa de unitatea Trezoreriei Statului la care institutia publica isi are conturile

deschise,  din care sa rezulte  denumirea exacta a unitatii  Trezoreriei  Statului  si  codul  IBAN al
contului colector al institutiei publice prin care aceasta isi va derula platile prin SNEP;

e) in cazul in care cererea formulata potrivit  modelului prevazut la anexa nr. 3 nu este
semnata de ordonatorul de credite  al  institutiei  publice,  se va prezenta in copie imputernicirea
persoanei semnatare de a reprezenta legal institutia.



De asemenea in conformitate cu prevederile art. 2.2.4.:
„2.2.4. In documentatiile  de atribuire elaborate de institutiile  publice in vederea selectarii

institutiei de credit acceptatoare de plati electronice se vor avea in vedere urmatoarele cerinte minime
si obligatorii:

a) comisionul  perceput  de  institutia  de  credit  acceptatoare,  aferent  efectuarii  platii
electronice,  se  va  oferta  procentual,  iar  nivelul  maximal  al  acestuia,  indicat  in  documentatia  de
atribuire, nu va depasi 2% din valoarea tranzactiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei in situatia in
care prin aplicarea cotei de 2% rezulta o suma mai mare de 30 de lei;

b) comisionul platibil institutiei de credit acceptatoare de plati electronice pentru verificarea
conformitatii transferului de date cu specificatiile standard ale SNEP se va percepe o singura data, la
inregistrarea institutiei publice in SNEP, si nu va depasi echivalentul in lei a 300 euro, calculat la
cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua platii;

c) singurul alt tip de comision ofertat si acceptat va fi, in afara celor specificate la lit. a) si b),
cel  aferent  transferurilor  efectuate  de  institutiile  de  credit  acceptatoare  de  plati  electronice,  iar
nivelul acestuia nu va depasi nivelul comisionului standard practicat de institutiile de credit pentru
decontarea ordinelor de plata de mica si mare valoare in relatia cu alte institutii de credit;

d) institutia de credit acceptatoare de plati electronice selectata efectueaza tranzactiile din 
SNEP utilizand standardul de securitate 3D-SECURE;

e) plata comisioanelor suportate de institutia publica beneficiara se va efectua lunar, in baza 
documentelor justificative emise de institutia de credit acceptatoare de plati electronice;

f) la stabilirea termenelor de plata se au in vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea
unor  masuri  financiar-fiscale,  aprobata  prin  Legea  nr.  227/2009,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare;

g) institutiile de credit selectate in urma achizitiei au obligatia de a fi inregistrate in SNEP la 
momentul depunerii ofertei.”

În  conformitate  cu  prevederile  art.  10  din  Hotararii  Guvernului  nr.  1.235/2010  privind
aprobarea realizarii  Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând
cardul bancar:
„
 (1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operaţiunile de tranzacţionare online cu 
cardul bancar sau alte mijloace electronice de plată, aferente încasării obligaţiilor de plată către 
bugetul general consolidat prin intermediul SNEP, nu vor depăşi tarifele maximale aprobate prin 
decizie emisă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanţelor 
Publice. (alineat modificat prin art. I pct. 10 din H.G. nr. 285/2020, în vigoare de la 10 aprilie 2020) 
(2) Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către: 
a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de 
servicii de plată;
b) beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice prevăzute la art. 3, pentru comisioanele aferente 
serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat conform art. 8. alin. (2)"

Având în vedere prevederile legale, precum şi necesitatea de a veni în sprijinul contribuabililor
în vederea optimizării procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, vă rugăm să dispuneţi.

INSPECTOR,
LIAHU MARIA
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