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HOTĂRÂRE  

privind înregistrarea Comunei Tamași în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) şi modul de suportare a comisionului bancar la 

tranzacţiile on-line 

 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară în 

data de 20.05.2021: 

Având în vedere:  

- Adresa nr. 22805/2020 a Instituției Prefectului județul Bacau, înregistrată sub nr. 9271/2020 

privind radiograma MLPA nr. 148482/2020 prin care se recomandă înrolarea tuturor UAT-urilor 

în sistemul Ghiseul.ro 

- Raportul de specialitate nr. 2373/2021 întocmit de compartimentul financiar contabil, taxe și 

impozite din cadrul Primăriei Comunei Tamași 

- Referatul de aprobare nr.  4266/2021 al Viceprimarului cu atributii de primar Comunei Tamași, 

Județul Bacău privind necesitatea și oportunitatea proiectului  

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași  

În conformitate cu prevederile: 

- art. 3 şi art. 10 alin. (2) din HG nr. 1235/ 06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului 

Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- pct. 2.2.3. din Ordinul nr. 168/14/95/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

implementarea Sistemului Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând 

cardul bancar. 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ  

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă înregistrarea Comunei Tamași în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a 

taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

Art.2. Primăria Comunei Tamași va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice 

în condiţiile 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: 

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de 

servicii de plată; 

c) beneficiarul plăţii - Comuna Tamași, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute 

de către furnizorul său de servicii. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 

Comunei Tamași, judetul Bacau şi Compartiment financiar contabil, impozite și taxe, eliberare autorizații 

transport și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tamași, judeţul 

Bacau 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată  Primarului Comunei Tamași, compartimentului  

financiar contabil, impozite si taxe, eliberare autorizatii de transport si resurse umane, Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Bacău, și va fi adusă la cunostință publică conform legii.  

   

                      Președinte ședință              Contrasemnează 

     Consilier local                Secretar general  

                       Neagu Doinița                     Miron Mădălina Dumitrica  
                                                                                                                               

 

 

Nr. 36 din 20.05.2021 
Total consilieri în funcție: 12 Hotărâre adoptată cu ___ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  ___  consilieri 

preze 



 

 

 
 


