
 
 

 

PROIECT DE HOTÂRÂRE  

NR. 58  DIN 27 OCTOMBRIE 2022  

privind înregistrarea  Comunei Pomârla în 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 

 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 
  a)  art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din 
Constituția României, republicată; 
  b)  art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 
287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
  c) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
  d)  art. 3 și art. 10 alin. (2) 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, modificată si completată prin  H.G.nr. 
692/2020  
 e) Decizia A.D.R. nr. 34/2021 pentru aprobarea normelor metodologice şi 
tehnice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul 
naţional electronic de plată online, 

     luând act de:  
       - referatul de aprobare al primarului comunei Pomârla  în calitatea 
sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 123  din  27 octombrie  2022 ,  
       - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomârla  înregistrat sub nr. 124 din 27 
octombrie     2022 , 
 Văzând avizele comisiilor: 
- pentru agricultură, activitate economico-financiară, amenajarea teritoriului 
si urbanism, protecția mediului și turism, servicii si comert, 
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- pentru administrația publică locală, juridică și  de  disciplină, apărarea 
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, muncă si protecție 
sociala,protecție copii .  
-  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret și 
sport,  
       respectând  prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind 
Codul administrativ nr. 57/2019; 
  În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență privind Codul 
administrativ nr. 57/2019, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMÂRLA, adoptă 
prezenta  hotărâre: 

 
 

  Art.1.- Se aprobă înregistrarea COMUNEI POMÂRLA în Sistemul Naţional 
Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 
  Art.2.-Comuna Pomârla  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; 
    - Comuna Pomârla, 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  Pomârla prin aparatul de specialitate. 

     Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică,  în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Pomârla, Instituției Prefectului județul Botoșani şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afișarea la sediul primăriei  precum şi prin 
publicarea pe pagina de internet. 

 
INITIATOR  ,                             AVIZEAZĂ PT.LEGALITATE  , 
Primarul comunei,                      Secretarul general al comunei 

 ……………………………                …………………………….……………… 
Dumitru CHELARIU                    Corina CHELARIU 

 
 

 



 

 

Nr. 123  din 27 octombrie 2022  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUOL DE HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea  Comunei Pomârla în 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 

 

 

  Proiectul de hotărâre adus în discuție privind înregistrarea comunei 
Pomârla în Sistemul  Național Electronic de plată online a taxelor și 
impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportate a comisionului 
bancar la tranzacțiile online, este inițiat având în vedere prevederile legale 
precum și necesitatea de a veni în sprijinul contribuabililor în vederea 
optimizării procesului de colectare a impozitelor și taxelor locale.  

 Sistemul național electronic de plată online a taxelor si impozitelor 
utilizând cardul bancar” (S.N.E.P.), ca parte componentă a Sistemului 
electronic național (S.E.N.), reprezintă un ghișeu virtual prin intermediul 
căruia persoanele fizice si persoanele fizice autorizate pot efectua plăți prin 
internet cu carduri bancare către instituțiile înrolate. Sistemul SNEP – 
ghiseul.ro este accesibil doar cu o autentificare pe bază de utilizator şi 
parolă. Autentificarea cu parolă permite consultarea obligațiilor de plată 
datorate instituțiilor înrolate şi achitarea acestora prin acceptarea la plata 
online a cardurilor bancare Visa, Visa Electron, MasterCard şi Maestro, 
emise de orice bancă. 
 Actele normative care au stat la baza inițierii acestui proiect de 
hotărâre sunt : 
a)  art. 3 și art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind 
aprobarea realizării Sistemului Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor 
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şi impozitelor utilizând cardul bancar, modificată si completată prin  H.G.nr. 
692/2020  
 b) Decizia A.D.R. nr. 34/2021 pentru aprobarea normelor metodologice şi 
tehnice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul 
naţional electronic de plată online. 
   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 adoptarea  Proiectului 
de hotârare privind înregistrarea  Comunei Pomârla în 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 . 

  
PRIMARUL COMUNEI 
 ……………… 
Dumitru CHELARIU 
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Nr . 124  din 27 octombrie  2022  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUOL DE HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea  Comunei Pomârla în 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 

 
 
 
     Subsemnata Ioana RUSU, consilier în aparatul de specialitate al 
primarului comunei   văzând referatul de aprobare  la  proiectul de 
hotărâre privind  înregistrarea  Comunei Pomârla în 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 

       Constat că prevederile acesteia sunt în confomitate cu: 
  a)  art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din 
Constituția României, republicată; 
  b)  art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 
287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
  c) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
  d)  art. 3 și art. 10 alin. (2) 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, modificată si completată prin  H.G.nr. 
692/2020  
 e) Decizia A.D.R. nr. 34/2021 pentru aprobarea normelor metodologice şi 
tehnice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul 
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naţional electronic de plată online, 
Având în vedere cele expuse mai sus propun spre aprobarea 

Consiliului Local Pomârla proiectul de hotârăre  privind înregistrarea  
Comunei Pomârla în 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. 

 
CONSILIER , 

 …………………………….……………… 

Ioana RUSU 
 
 
 
 


