
PRIMARIA ORASULUI  SULINA

JUDETUL TULCEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
de modificarea art.2 din H.C.L. nr. 13 din 28.02.2018 privind inregistrarea in Sistemul

national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si
plata comisionului aferent platilor electronice ale impozitelor si taxelor locale 

            

               Consiliul  Local Sulina,  judetul Tulcea intrunit  astazi, ________2020 in sedinta
ordinara,extraordinara,de indata, legal constituita;

 Având în vedere  :

- Referatul de aprobare a primarului orasului Sulina, nr. 1.576/02.04.2020 ; 
- Raportul de specialitate nr. 1.517/02.04.2020  intocmit de Serviciul Buget Finante Contabilitate
Impozite si Taxe;

- Hotararea nr.   1070 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea  Hotărârii
Guvernului  nr.  1.235/2010 privind aprobarea realizării  Sistemului  naţional  electronic  de plată
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
- Hotararea  nr.  1235  din  06  decembrie  2010  privind  aprobarea  realizarii Sistemului  naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar ;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 
-           Legii nr. 207/2015 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedura fiscal; 
- avizul comisiilor de specialitate;
- In temeiul  art.129, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c), lit. e),  şi al prevederilor art.139 alin.3 lit.c), din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul  local  al  Orasului  Sulina,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aproba modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 13 din 28.02.2018 privind inregistrarea in
Sistemul  national  electronic  de  plata  online  a  taxelor  si  impozitelor  utilizand  cardul  bancar
(SNEP) si plata comisionului aferent platilor electronice ale impozitelor si taxelor locale, astfel
incat:

“  -  Comisionul  bancar,  in  cazul  platilor  online  a  taxelor,  impozitelor  si  a  altor  venituri  ale
bugetului  local  efectuate  cu  cardul  bancar,  perceput  de  furnizorul  de  servicii  aferent  platilor
electronice va fi suportat integral de catre contribuabil.”, 

mentionat la art.2 in HCL nr. 13 din 28.02.2018 va deveni:/ se modifică şi va avea următorul
cuprins:
   
“- 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, pentru comisioanele aferente serviciilor de
plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat."



Art. 2.  (1) Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului judetului Tulcea, Serviciului
Buget – Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe .
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice si
prin publicare pe pagina de internet a Primariei orasului Sulina.

Adoptata astazi  ________2020

cu ___voturi “pentru”

Primar,
Ing. RADUS NICOLAE

Avizat – Secretar General U.A.T.
Jr. IONITA  CAMELIA



PRIMARIA ORAS SULINA

 Nr. 1.576/02.04.2020

REFERAT  DE  APROBARE

de modificarea art.2 din H.C.L. nr. 13 din 28.02.2018 privind inregistrarea in Sistemul
national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si

plata comisionului aferent platilor electronice ale impozitelor si taxelor locale

                Prin raportul de specialitate nr. 1517/02.04.2020 intocmit de catre serviciul Buget
Finante Contabilitate Impozite si Taxe Locale , se propune modificarea cuprinsului art.2 din HCL
nr. 13 din 28.02.2018 privind inregistrarea in Sistemul national electronic de plata online a taxelor
si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si plata comisionului aferent platilor electronice ale
impozitelor si taxelor locale.

                Comisionul bancar pentru astfel de servicii se achita de catre:

“ a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său
de servicii de plată;
    b) beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice, pentru comisioanele aferente serviciilor de
plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat."

 

                 Prin urmare ,in conformitate cu prevederile  art. 139 alin.(1) si (3) litera (c) si ale
art.196 ,alin.(1) lit.(a), art. 198,   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun spre
aprobare : “Proiectului  de  hotarare  de  modificarea  art.2  din  H.C.L.  nr.  13  din  28.02.2018
privind inregistrarea in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor
utilizand  cardul  bancar  (SNEP)  si  plata  comisionului  aferent  platilor  electronice  ale
impozitelor si taxelor locale”.

Primar,
Ing.  RADUS  NICOLAE



PRIMARIA SULINA                                                                                              Aprobat

JUDETUL TULCEA                                                                                                Primar,

SERVICIUL BUGET – FINANTE,

CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE

NR. 1517/02.04.2020

RAPORT

de modificarea art.2 din H.C.L. nr. 13 din 28.02.2018 privind inregistrarea in Sistemul
national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si

plata comisionului aferent platilor electronice ale impozitelor si taxelor locale

            Prin HCL nr. 13 din 28.02.2018 privind inregistrarea in Sistemul national electronic de plata
online  a  taxelor  si  impozitelor  utilizand  cardul  bancar  (SNEP)  si  plata  comisionului  aferent
platilor electronice ale impozitelor si taxelor locale s-a aprobat la art. 1 din hotararea: inregistrarea
UAT Oras Sulina in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand
cardul bancar.

            La art 2. “ - Comisionul bancar, in cazul platilor online a taxelor, impozitelor si a altor
venituri ale bugetului local efectuate cu cardul bancar, perceput de furnizorul de servicii aferent
platilor electronice va fi suportat integral de catre contribuabil.”.

Conform Hotararii nr.   1070 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea  Hotărârii
Guvernului  nr.  1.235/2010 privind aprobarea realizării  Sistemului  naţional  electronic  de plată
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicat in M.O. nr. 831 din 24 decembrie
2013
Art. 10
“    (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)."

           Si acesta neputand depasii o suma prevazuta asa cum e mentionat in acelasi 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.”

           Prin urmare avand in vedere abrogarea actelor normative, prin:
- Hotararea nr.   1070 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea  Hotărârii

Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicat in M.O. nr. 831 din
24 decembrie 2013

respectiv:

- Ordinului   ministrului  comunicaţiilor  şi  societăţii  informaţionale,  al  ministrului
administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a



taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, şi 

- Ordinului   ministrului  comunicaţiilor  şi  societăţii  informaţionale  nr.  173/2011  pentru
aprobarea  Normelor  tehnice  privind  Sistemul  naţional  electronic  de  plată  online  a
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 75 din 28 ianuarie 2011 

este necesar modificarea cuprinsului art. 2  din HCL nr. 13 din 28.02.2018 privind inregistrarea in
Sistemul  national  electronic  de  plata  online  a  taxelor  si  impozitelor  utilizand  cardul  bancar
(SNEP) si plata comisionului aferent platilor electronice ale impozitelor si taxelor locale conform
legii: 

“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, pentru comisioanele aferente serviciilor de
plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat."

              Aceasta mentiune este solicitata prin adresa primita pe email si inregistrata cu nr.
1517 din 31.03.2020 la Primaria orasului Sulina formulata de catre (SNEP), a se regasii in
Hotararea de Consiliu Local, ceea ce in HCL nr. 13/28.02.2018 s-a aprobat: 

“Comisionul (...) va fi suportat integral de catre contribuabil”

                 Fata de cele prezentate propunem  initierea si aprobarea “Proiect de Hotarare de
modificarea art.2 din H.C.L. nr. 13 din 28.02.2018 privind inregistrarea in Sistemul national
electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si plata
comisionului aferent platilor electronice ale impozitelor si taxelor locale”.

 

SEF SERVICIU B.F.C.I.T.,

ec. Epifanov Speranta


	pRIMARIA ORASULUI SULINA
	judetul tulcea

