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HOTĂRÂREA NR 17/2021
Privind înregistrarea Comunei Valea Crișului în Sistemul National Electronic de

Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)

Consiliul local al comunei Valea Crișului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 28.01.2021,
Analizând expunerea de motive întocmită de primarul comunei Valea Crişului, prin care

propune Consiliului Local al comunei Valea Crişului,  înregistrarea Comunei Valea Crişului în
Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar
(SNEP)

Având  în  vedere  rapoartele  compartimentului  de  contabilitate,  avizul  secretarului
general al comunei Valea Crişului, precum şi dispoziţiile :
- art. 120-121 alin. (1)-(2) din Constituţia României;
-  art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
-  art.  3  şi  art.  4  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
-  art.23  şi  art.24,  alin.(4)  din Legea nr.  161/ 2003 privind unele masuri  pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptie;
-  Hotărârii  Guvernului  nr.1235/2010  privind  aprobarea  realizarii  Sistemului  national
electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemului national
electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar ,emis de Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale,Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul
Finanţelor Publice;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-  Legii  nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

În  temeiul  prevederilor  art.  139  alin.  (1)  coroborat  cu  art.  196  alin.  (1)  lit.  a)  din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE: 



Art.1 - Se aprobă înregistrarea Primăriei Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, în
Sistemul Naţional  Electronic  de Plată online a taxelor şi  impozitelor locale utilizând cardul
bancar (SNEP).

Art.2 -  Selectarea instituţiei  de credit acceptatoare de plăţi  electronice se va face cu
respectarea  prevederilor  Ordinului  nr.168/2011  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice
privind  Sistemul  naţional  electronic  de  plată  online  taxelor  şi  impozitelor  utilizând  cardul
bancar,cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3 -  Comisionul  bancar  în  cazul  plăţilor  online  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 Valea Crişului, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată
percepute de către furnizorul său de servicii de plată.

Art.4.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărârii  se  însărcinează  Primarul
comunei Valea Crişului şi Compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe.

Valea Crişului, la 28.01.2021

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
    Secretar general al comunei

       VARGA OTTILIA-ÉVA                                         PANAITE ANA-DIANA


