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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70/09.11.2022 

privind înregistrarea UAT Comuna Arieșeni, județul Alba in Sistemul Național Electronic de Plăti on 
-line a taxelor si impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a 

comisionului bancar la tranzacția on-line 
 
Primarul comunei Arieșeni , județul Alba,  

            Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. din 7063/09.11.2022.  
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Arieșeni, înregistrat sub nr. 7064/09.11.2022. 
- Prevederile art. 15, alin. (2), art. 120 si art. 121, alin. (1) si alin. (2) din Constituția României, republicată; 
- Prevederile art. 3, art. 4 si art. 6 , paragraful 1 din carta europeana a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 / 1997; 
- Prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil al României, adoptata prin Legea nr. 287 / 2009 republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- In conformitate  cu prevederile art. 3 din H.G.nr.1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului 
național electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar si art. I, pct. (5) din  
H.G.nr.1070/2013 pentru modificarea si completarea   H.G.nr.1235/06.12.2010;  
- 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 național electronic de plată online a taxelor şi impozitelor 
utilizând cardul bancar;-Ordinulnr.173/19.01.2011pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru Sistemul 
național ele  
- Prevederile Legii nr. 207 / 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 227 / 2015 privind Codul de procedura fiscal electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul bancar; 
-       Prevederile Legii nr. 128 din 5 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 
- Prevederile art. 8, , art. 87, alin. (1), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) si alin. (4), 
lit. c) , art. 139, alin. (1) si art. 139, alin. (3), lit. c) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

În temeiul art. 136 alin. (1) privind Codul administrativ , adoptă  prezenta, 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1 Se aprobă înregistrarea UAT Comuna Arieșeni, județul Alba in Sistemul National Electronic 
de Plăti on-line a taxelor si impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a 
comisionului bancar la tranzacția on-line. 
 Art.2 Cheltuielile privind înregistrarea in SNEP si interfațarea , inclusiv cele aferente conectării la 
acesta, vor fi suportate din bugetul local. 
 Art.3 Selecția instituției de credit acceptatoare de plați electronice se va face cu respectarea 
prevederilor Ordinului nr. 168 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național 
electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar. 



 Art.4 Comisionul bancar in cazul plaților on-line a taxelor, impozitelor si a altor venituri ale 
bugetului local efectuate utilizând cardul bancar va fi suportat de: 
 (1) Contribuabil, pentru comisionare aferente serviciilor de plata percepute de către furnizorul sau de 
servicii de plata; 
 (2) Primaria comunei Arieșeni, județul Alba din bugetul local pentru comisioanele aferente 
serviciilor de plata percepute de către furnizorul sau de servicii de plata; 
 (3) Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plătii electronice nu va 
depăși 1% din valoarea tranzacției si nu va fi mai mare de 30 de lei in situație in care prin aplicarea cotei de 
1% rezulta o suma mai mare de 30 de lei. 
 Art.5 Se mandatează primarul comunei Arieșeni, dl Pantea Gheorghe ca in numele si pe seama 
comunei Arieșeni să încheie si sa semneze contractul de acceptare la plata a instrumentelor electronice 
(carduri). 
 Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Arieșeni si 
Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Arieșeni, județul Alba. 
 Art.7 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 
554 / 2004 , cu modificările si completările ulterioare. 
 Art.8 Secretarul general al comunei Arieșeni va comunica prezenta hotărâre instituțiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la îndeplinire, Instituției Prefectului- Județul Alba pentru control si 
verificarea legalității. 
 
 
                                                                                                                    avizează pentru   legalitate 

Primar,                                  pt. secretar general, 
    Pantea Gheorghe                                                inspector asistent 
                       Ionel-Viorel  BELEI 


