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                                                                CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Ă R E 
privind înregistrarea comunei Țețchea în Sistemul național electronic de plată online a taxelor 

și impozitelor 
  
 
 Având în vedere: 
             - referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind înregistrarea comunei Țețchea 
în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, înregistrat cu nr. 
262/19.01.2021, 
  - raportul de specialitate la Proiectului de hotărâre privind înregistrarea comunei 
Țețchea în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, înregistrat cu nr. 
263/19.01.2021,  
 Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 
 In baza prevederilor: 

            - art. 4 si art.10 alin. (2) din H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de 
plată online, cu modificările și completările ulterioare, 
   - pct 2.3.3 și pct. 2.3.4. lit. (a-c) din Normele metodologice privind Sistemul naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin  ORDIN   Nr. 
168/14/95/2011, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 
 Art.1. Se aprobă înregistrarea comunei Țețchea în "Sistemul naţional electronic de plată 
online" (SNEP). 
 Art.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, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 
furnizorul său de servicii. 
 Art.3. În vederea selectării instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se vor avea în 
vedere următoarele cerinţe minime şi obligatorii: 
    a) comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii electronice, se va 
oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentaţia de atribuire, nu va depăşi 
1% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia în care prin aplicarea cotei 
de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei; 
    b) comisionul plătibil instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice pentru verificarea 
conformităţii transferului de date cu specificaţiile standard ale SNEP se va percepe o singură dată, la 
înregistrarea instituţiei publice în SNEP, şi nu va depăşi echivalentul în lei a 300 euro, calculat la 
cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua plăţii; 
    c) singurul alt tip de comision ofertat şi acceptat va fi, în afara celor specificate la lit. a) şi b), cel 
aferent transferurilor efectuate de instituţiile de credit acceptatoare de plăţi electronice, iar nivelul 
acestuia nu va depăşi nivelul comisionului standard practicat de instituţiile de credit pentru decontarea 
ordinelor de plată de mică şi mare valoare în relaţia cu alte instituţii de credit; 
 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Țețchea și compartimentul financiar-contabil 


