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         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.149 

 

privind înregistrarea Oraşului Isaccea în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) on-line 

a impozitelor şi taxelor locale utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) 

precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar  

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinara la data de 

30.12.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 11 consilieri locali; 

 

Văzând  proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.61/11.12.2019  al inițiatorului – 

Primar, Moraru Anastase, Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr. 14381/23.12.2019, 

precum și avizele comsiiilor de specialitate ale consiliului local;; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea;  

- HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului electronic de plată online a 

impozitelor şi taxelor, utilizând cardul bancar (SNEP)  

- Ordinului nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată  precum; 

- HG nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, 

In temeiul art. 139, alin.3, lit.a și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă înregistrarea Oraşului Isaccea în Sistemul Naţional Electronic de Plată 

online (SNEP) a taxelor şi impozitelor locale utilizând cardul bancar. 

Art. 2. Se aprobă instalarea unui terminal de plată, dispozitiv electronic care poate prelua, 

stoca şi transmite informaţii despre plata prin card. (POS), la casieria instituţiei. 

Art. 3. Se aprobă plata online precum şi plata la casieria instituţiei a taxelor şi impozitelor 

locale prin utilizarea cardului bancar utilizând mijloacele electronice de plată. 

Art. 4. 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 2% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia în 

care prin aplicarea cotei de 2% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei. 

Art. 5. Comisionul plătibil instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice pentru 

verificarea conformităţii transferului de date cu specificaţiile standard ale SNEP se va percepe o 
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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. 

Art. 6. Singurul alt tip de comision ofertat şi acceptat va fi, în afara celor specificate la art. 4 

şi art. 5, 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. 7.  Comisioanele prevăzute la art. 4 - 6 percepute de furnizorul de servicii de acceptare 

a plăţilor electronice pentru operaţiunile de tranzacţionare online cu cardul bancar, aferente încasării 

taxelor şi impozitelor vor fi supórtate de către instituţia publică, respectiv din bugetul local al 

Oraşului Isaccea. 

Art. 8. Comisionul  perceput de furnizorul de servicii de acceptare a plăţilor electronice 

pentru plata taxelor şi impozitelor utilizând cardul de debit, respectiv cardul de credit, la casieria 

intituţiei va fi supórtat de către instituţia publică, respectiv din bugetul local al Oraşului Isaccea.  

Art. 9. Cheltuielile cu administrarea şi operarea terminalului de plată vor fi supórtate de 

către instituţia publică, respectiv din bugetul local al Oraşului Isaccea. 

Art. 10. Secretarul general oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale și aducerea la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro. 

 

Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 8 

Nr.total voturi exprimate 11 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 11 

Nr.abtineri 0 

 
            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                        SECRETAR GENERAL, 

           
         MIHAIL DORINA ADRIANA                              MORARU  LOREDANA 
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