
              ROMÂNIA

      
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

 Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România    cod fiscal : 3966281

H O T Ă R Â R E
privind înregistrarea Primăriei Comunei Alexandru Odobescu in Sistemul Naţional Electronic de
Plată  on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare  a

comisionului bancar la tranzacțiile on-line

        
 

 Consiliul Local al Comunei Alexandru Odobescu întrunit în ședință extraordinara din data de 
13.11.2020

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului comunei Alexandru Odobescu nr.5160/12.11.2020; 
- Raportul  de  specialitate  al  Biroului  Impunere  și  Încasare  Taxe  și  Impozite  Locale  din  cadrul

Primăriei comunei Alexandru Odobescu, județul Calarasi; 
- Raportul  favorabil  al  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  Alexandru

Odobescu. 
- Adresa nr.8134/06.11.2020inaintata de Institutia Prefectului-Judetul Calarasi

În conformitate cu prevederile: 

- art. 3 și art. 10 alin. (2) din HG nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului
Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- pct.  2.2.3.  din  Ordinul nr. 168/14/95/2011  privind  aprobarea  Normelor  Metodologice
pentru implementarea Sistemului Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând
cardul bancar, 

 prevederile H.G nr.1070/11.12.2013 
-prevederile art. 129 alin.2, lit.b aliniat 4 litera c, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul  art.139 alin.1si art.196 alin 1 lit a  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

, H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1. Se  aprobă  înregistrarea  Primăriei Comunei  Alexandru  Odobescu  în  Sistemul  Naţional
Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

Art.2.  Primăria Comunei Alexandru Odobescu va selecta furnizorul de servicii de acceptare de
plăți electronice în condițiile legii. 

Art.3. Comisionul bancar în cazul plăţilor on-line a taxelor,  impozitelor şi  a altor venituri  ale
bugetului local efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de: 

- contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul
său de servicii de plată; 
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-Primăria  Comunei  Alexandru  Odobescu,  din  bugetul  local,  pentru  comisioanele  aferente
serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată. 

Art.4. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  Primarul
Comunei Alexandru Odobescu, judetul Calarasi şi Biroul Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale.  

Art.5. Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  instituțiilor  și  persoanelor  interesate  prin  grija
Secretarului comunei Alexandru Odobescu . 
                 
 

Preşedinte şedinţă,                                                      Contrasemnează Secretar general,

Bordeianu Dumitru ISPAS VASILE

Nr.     50

Adoptată la comuna Alexandru Odobescu

Astăzi.13.11.2020

Adoptată cu  10     voturi   pentru , împotrivă nu,  

 



EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
 Prin  Proiectul  de  hotărâre se  propune  aplicarea  prevederilor  legale  privind  înregistrarea  Primăriei
Comunei Alexandru Odobescu în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor
utilizând cardul bancar potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1235/06.12.2010 privind
aprobarea  realizării  Sistemului  Naţional  Electronic  de  Plată  on-line  a  taxelor  şi  impozitelor  utilizând
cardul bancar. 
În conformitate cu prevederile: 

- art.  3,  din  HG  nr.  1235/06.12.2010  privind  aprobarea  realizării  Sistemului  Naţional
Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

”Instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au obligaţia să
se înregistreze în SNEP, pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul obligaţiilor de plată către
bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de
plată sau alte mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea
Informaţională,  Ministerul  Finanţelor  Publice  şi  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei
Publice şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a acestora.”; 

- art.  10  din  H.G.  nr.  1235/06.12.2010  privind  aprobarea  realizării  Sistemului  Naţional
Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

”Art. 10 
(1) Comisioanele percepute de  furnizorii  de servicii  pentru  operaţiunile  de  tranzacţionare

online cu cardul bancar, aferente încasării taxelor şi impozitelor prin intermediul SNEP, nu vor depăşi
tarifele  maximale  aprobate  prin  ordin  comun  emis  de  către  Ministerul  pentru  Societatea
Informaţională,  Ministerul  Finanţelor Publice  şi  Ministerul  Dezvoltării  Regionale şi  Administraţiei
Publice. 

(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).”  
 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. 

Urmare a celor invocate mai sus precum şi a necesității de a veni în sprijinul contribuabililor în
vederea optimizării procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, propun Consiliului Local al
comunei Alexandru Odobescu, judetul Calarasi, adoptarea  proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 
  

PRIMAR, 
Niculae EREMIA

 
 
 
 
 



RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
 Având  în  vedere  Proiectul  de  hotărâre prin  care  se  propune  aplicarea  dispozițiilor  legale  privind
înregistrarea Primăriei Comunei Alexandru Odobescu în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a
taxelor  şi  impozitelor  utilizând cardul  bancar  potrivit  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  României  nr.
1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată on-line a taxelor şi
impozitelor utilizând cardul bancar, și  

În conformitate cu prevederile: 
- art.  3,  din  H.G.  nr.  1235/06.12.2010  privind  aprobarea  realizării  Sistemului  Naţional

Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 
”Instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au obligaţia să

se înregistreze în SNEP, pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul obligaţiilor de plată către
bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de
plată sau alte mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea
Informaţională,  Ministerul  Finanţelor  Publice  şi  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei
Publice şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a acestora.”; 

- art.  10  din  H.G.  nr.  1235/06.12.2010  privind  aprobarea  realizării  Sistemului  Naţional
Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

”Art. 10 
(1) Comisioanele percepute de  furnizorii  de servicii  pentru  operaţiunile  de  tranzacţionare

online cu cardul bancar, aferente încasării taxelor şi impozitelor prin intermediul SNEP, nu vor depăşi
tarifele  maximale  aprobate  prin  ordin  comun  emis  de  către  Ministerul  pentru  Societatea
Informaţională,  Ministerul  Finanţelor Publice  şi  Ministerul  Dezvoltării  Regionale şi  Administraţiei
Publice. 

(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).”  
De  asemenea,  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. 

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, susțin necesitatea, oportunitatea
și legalitatea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
  

Birou Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale, 
Serban Selena
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