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HH OO TT ĂĂ RR ÂÂ RR EE   
PRIVIND  ÎNREGISTRAREA  PRIMARIEI  COMUNEI  ADUNAȚI  IN  SISTEMUL  NATIONAL  ELECTRONIC  DE  PLATĂ ON-LINE A TAXELOR  SI 

IMPOZITELOR  LOCALE  UTILIZÂND  CARDUL  BANCAR (SNEP) ȘI MODUL  DE  SUPORTARE  A  COMISIONULUI  BANCAR 
LA TRANZACTIILE ON-LINE 

         Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.01.2021; 

Având în vedere: 

• referatul de aprobare al Primarului comunei Adunați,  judeţul Prahova privind înregistrarea Primăriei 
Comunei Adunați 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,  înregistrat sub nr.311 din 
18.01.2021;   

• Raportul de specialitate al Compartimentului Taxe, Impozite, Financiar, Contabil,  înregistrat sub 
nr.312 din 18.01.2021; 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 

• avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu 
publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, 
familie şi protecţie copii; 

În baza prevederilor : 

•  art.3 și 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 și completările 
ulterioare ; 

•  pct 2.2.3. și 2.2.4.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 cu modificările și completările ulterioare, 

•  art.106 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit. d), din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre: 

        Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei Comunei Adunați în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-
line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.  

        Art.2. Selecția instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu respectarea 
prevederilor Ordinului 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. 
       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 
             - Plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul sau servicii 
de plată. 
            - Primăria Comunei Adunați, 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 
Adunați, județul Prahova şi Compartimentul Taxe, Impozite, Financiar, Contabil.  
         Art.5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului general al comunei Adunați: 

                    -   Instituţiei Prefectului - judeţ Prahova; 

                    -   Primarului comunei Adunați - județ Prahova; 

                    -  Compartimentului Taxe, Impozite, Financiar, Contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Adunați;      

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,            CONTRASEMNEAZĂ,                                             

     DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                                                      SECRETAR GENERAL,    

                                                                                                                          PETRUŢA  TERMENTU 
ADUNATI, 28. 01. 2021 
NR.4 

Nr. consilieri  în  funcție Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abţinere 

         11       11   11        -          - 
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