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H O T Ă R Â R E A  nr.  7 /2016 

privind înregistrarea comunei Padureni, judetul Vaslui în Sistemul Naţional Electronic de Plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisionului perceput de 

furnizorul de servicii selectat BCR SA 

 

Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind înregistrarea comunei Padureni, judetul Vaslui în Sistemul 

Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisionului perceput de 

furnizorii de servicii selectat, iniţiat de către domnnul primar Diaconu Temistocle  

Având în vedere: 

 raportul compartimentului de resort si al comisiei de specialitate privind avizarea acestui proiect de hotarare; 

 Ordonanţa nr. 24 din 30 ianuarie 2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor 

locale şi Normele Metodologice nr . 158 din 28 februarie 2002 privind încasarea prin mijloace electronice a 

impozitelor şi taxelor locale; Art. 3 alin (I) lit c) a Hotărârii nr.1235 din 6 decembrie 2010 privind aprobarea 

realizării sistemului national electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, 

institutiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au obligatia să se înregistreze 

în SNEP (SISTEMUL NAŢIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ ONLINE A TAXELOR ŞI IMPOZITELOR 

UTILIZÂND CARDUL BANCAR); 

 prevederile HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a 

taxelor si impozitelor utilizand contul bancar, Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind Sistemul National de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar si cele ale ale art. 

116, 117 din OUG nr.113/2009 privind serviciile de plata. 

 Art. 10 alin 2 a Hotărârii nr. 1235 din 6 decembrie privind aprobarea realizării sistemului naţional electronic 

de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, comisionul perceput de fumizorul de servicii 

selectat, aferent efectuării plăţii electronice, poate fi suportat de catre contribuabil, de către instituţia publică 

sau în orice altă variantă aleasă de către instituţia publică la momentul înregistrării în SNEP;  

 Ţinând cont de prevederile art. 36 alin.(6) lit. a , 14 din legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 36 alin (1) , art. 45 alin (1) şi art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se aprobă înregistrarea comunei Padureni în SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ 

ONLINE A TAXELOR ŞI IMPOZITELOR UTILIZÂND CARDUL BANCAR.  

Art. 2 Se aprobă suportarea comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat BCR SA, aferent efectuării 

plăţii electronice, de către comuna Padureni. Comision în cuantum de 2% maxim 30 Ron, pentru tranzacţiile cu carduri 

emise de BCR SA şi 2% maxim 30 Ron, pentru tranzacţiile emise cu carduri de alte bănci. 



Art.3 Se aproba contractul de servicii acceptare la plata a cardurilor bancare incheiat cu BANCA 

COMERCIALA ROMANA SA. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează primarul comunei Padureni prin 

Compartimentul Financiar-Contabil.  

Art.5 Secretarul comunei Padureni va comunica prezenta hotarare persoanelor abilitate pentru ducere la 

indeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Vaslui. 

 

Padureni, 16 februarie 2016 

 

 

 

 

Presedinte sedinta, 

    Consilier,                         Contrasemneaza, 

                        Sandu Andrian                                                    Secretarul comunei, 

                    Pascaru Gina 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adoptată în şedinţa din data de 16 februarie 2016 
Cu un număr de 10 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 “abtineri”. 
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E X P U N E R E   DE   M O T I V E 

privind înregistrarea comunei Padureni, judetul Vaslui în Sistemul Naţional Electronic de Plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisionului perceput de 

furnizorul de servicii selectat BCR SA 

Având în vedere: 

 Ordonanţa nr. 24 din 30 ianuarie 2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi 

taxelor locale şi Normele Metodologice nr . 158 din 28 februarie 2002 privind încasarea prin 

mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale; Art. 3 alin (I) lit c) a Hotărârii nr.1235 din 6 

decembrie 2010 privind aprobarea realizării sistemului national electronic de plată online a taxelor 

şi impozitelor utilizând cardul bancar, institutiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a 

taxelor şi impozitelor au obligatia să se înregistreze în SNEP (SISTEMUL NAŢIONAL 

ELECTRONIC DE PLATĂ ONLINE A TAXELOR ŞI IMPOZITELOR UTILIZÂND CARDUL 

BANCAR); 

 prevederile HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata 

online a taxelor si impozitelor utilizand contul bancar, Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice privind Sistemul National de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand 

cardul bancar si cele ale ale art. 116, 117 din OUG nr.113/2009 privind serviciile de plata. 

 Art. 10 alin 2 a Hotărârii nr. 1235 din 6 decembrie privind aprobarea realizării sistemului naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, comisionul perceput de 

fumizorul de servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice, poate fi suportat de catre 

contribuabil, de către instituţia publică sau în orice altă variantă aleasă de către instituţia publică la 

momentul înregistrării în SNEP;  

 Ţinând cont de prevederile art. 36 alin.(6) lit. a , 14 din legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 36 alin (1) , art. 45 alin (1) şi art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001, a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

Avand in vedere necesitatea înregistrarii comunei Padureni în SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC 

DE PLATĂ ONLINE A TAXELOR ŞI IMPOZITELOR UTILIZÂND CARDUL BANCAR, propun spre 

aprobare  suportarea comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat BCR SA, aferent efectuării 

plăţii electronice, de către comuna Padureni.               

Comision în cuantum de 2% maxim 30 Ron, pentru tranzacţiile cu carduri emise de BCR SA şi 2% 

maxim 30 Ron, pentru tranzacţiile emise cu carduri de alte bănci, si propun spre aprobare  si contractul  de 

servicii de acceptare la plata a cardurilor bancare incheiat cu BANCA COMERCIALA ROMANA SA. 

Padureni, 16 februarie 2016 

PRIMAR 

Diaconu Temistocle 
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COMISIA DE SPECIALIZARE 
 

 

A V I Z, 

privind înregistrarea comunei Padureni, judetul Vaslui în Sistemul Naţional Electronic de Plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisionului perceput de 

furnizorul de servicii selectat BCR SA 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiara, buget, finante, agricultura, 

protectia mediului, servicii si comert intrunita in data de 16 februarie 2016 a dezbatut  proiectul de 

hotarare privind înregistrarea comunei Padureni, judetul Vaslui în Sistemul Naţional Electronic 

de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisionului 

perceput de furnizorii de servicii selectat. 

Proiectul de hotarare propus respecta prevederile prevederile HG nr. 1235/2010 privind 

aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand 

contul bancar, Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind Sistemul 

National de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar si cele ale ale art. 116, 117 

din OUG nr.113/2009 privind serviciile de plata. 

Comisia avizeaza proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si propune aprobarea 

in sedinta din data de 16 februarie 2016. 
 

 

Presedinte, 

Mihai Cornelia 
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Raport de specialitate 

privind înregistrarea comunei Padureni, judetul Vaslui în Sistemul Naţional Electronic de Plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisionului perceput de 

furnizorul de servicii selectat BCR SA 

 

Domnilor consilieri, 

        

Compartimentul de specialitate financiar contabil din cadrul consiliului local comunal 

Padureni, judetul Vaslui, considera necesar si oportun  aprobarea proiectului de hotarare privind 

înregistrarea comunei Padureni, judetul Vaslui în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a 

taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisionului perceput de furnizorul de 

servicii selectat BCR SA, în cuantum de 2% maxim 30 Ron, pentru tranzacţiile cu carduri emise de 

BCR SA şi 2% maxim 30 Ron, pentru tranzacţiile emise cu carduri de alte bănci. 

Avand in vedere prevederile HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national 

electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand contul bancar, Ordinul nr.168/2011 

pentru aprobarea Normelor Metodologice privind Sistemul National de Plata online a taxelor si 

impozitelor utilizand cardul bancar si cele ale ale art. 116, 117 din OUG nr.113/2009 privind 

serviciile de plata. 

Propun aprobarea acestui proiect  hotarare privind înregistrarea comunei Padureni, judetul 

Vaslui în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar şi stabilirea comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat BCR SA. 

 
                                                                                   

                                                                                   Compartiment financiar contabil, 

                                                                                                             Diaconu Timi
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PROIECT DE HOTARARE 

privind înregistrarea comunei Padureni, judetul Vaslui în Sistemul Naţional Electronic de Plată online 

a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisionului perceput de furnizorul de 

servicii selectat BCR SA 

Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind înregistrarea comunei Padureni, judetul Vaslui în Sistemul 

Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisionului 

perceput de furnizorii de servicii selectat, iniţiat de către domnnul primar Diaconu Temistocle  

Având în vedere: 

 raportul compartimentului de resort si al comisiei de specialitate privind avizarea acestui proiect de 

hotarare; 

 Ordonanţa nr. 24 din 30 ianuarie 2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor 

locale şi Normele Metodologice nr . 158 din 28 februarie 2002 privind încasarea prin mijloace electronice 

a impozitelor şi taxelor locale; Art. 3 alin (I) lit c) a Hotărârii nr.1235 din 6 decembrie 2010 privind 

aprobarea realizării sistemului national electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar, institutiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au obligatia să se 

înregistreze în SNEP (SISTEMUL NAŢIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ ONLINE A TAXELOR ŞI 

IMPOZITELOR UTILIZÂND CARDUL BANCAR); 

 prevederile HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a 

taxelor si impozitelor utilizand contul bancar, Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind Sistemul National de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar si 

cele ale ale art. 116, 117 din OUG nr.113/2009 privind serviciile de plata. 

 Art. 10 alin 2 a Hotărârii nr. 1235 din 6 decembrie privind aprobarea realizării sistemului naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, comisionul perceput de 

fumizorul de servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice, poate fi suportat de catre contribuabil, de 

către instituţia publică sau în orice altă variantă aleasă de către instituţia publică la momentul înregistrării 

în SNEP;  

 Ţinând cont de prevederile art. 36 alin.(6) lit. a , 14 din legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 36 alin (1) , art. 45 alin (1) şi art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se aprobă înregistrarea comunei Padureni în SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ 

ONLINE A TAXELOR ŞI IMPOZITELOR UTILIZÂND CARDUL BANCAR.  



Art. 2 Se aprobă suportarea comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat BCR SA, aferent 

efectuării plăţii electronice, de către comuna Padureni. Comision în cuantum de 2% maxim 30 Ron, pentru 

tranzacţiile cu carduri emise de BCR SA şi 2% maxim 30 Ron, pentru tranzacţiile emise cu carduri de alte bănci. 

Art.3 Se aproba contractul de servicii acceptare la plata a cardurilor bancare incheiat cu BANCA 

COMERCIALA ROMANA SA. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează primarul comunei Padureni prin 

Compartimentul Financiar-Contabil.  

Art.5 Secretarul comunei Padureni va comunica prezenta hotarare persoanelor abilitate pentru ducere la 

indeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Vaslui. 

 

    Padureni, 16 februarie 2016 

                             Primar, 

                   Diaconu Temistocle 

 

                                                                                                      Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                            Pascaru Gina 

 

 


