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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 42 
privind înrolarea Primăriei BRANIȘTEA 

în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar 
 
Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 5334/22.12.2020 privind înregistrarea Comunei Braniștea în Sistemul 
național electronic de plată online a taxelor și impozitelor ; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 5335/22.12.2020 ; 
- avizul comisiei de specialitate ; 
- prevederile art. 3 din H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului național 

electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar si art. I, (5) din H.G. nr. 
1070/2013 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1235/06.12.2010 ;  

- prevederile art. 2.2.3. si 2.2.4. din Ordinul nr. 168/14/95/19.01.2011 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru implementarea Sistemului național electronic de plată online a taxelor și 
impozitelor utilizând cardul bancar;  

- prevederile Ordinului nr. 173/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru Sistemul 
național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;  

- art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;  
În temeiul prevederilor art. 129, art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019  

privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă înrolarea Primăriei Comunei Braniștea în Sistemul național electronic de plată 
online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.  

 

Art. 2 In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea si completarea H.G. 
nr. 1235/06.12.2010, comisionul aferent plății electronice cu cardul este suportat de către:  

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul sau de 
servicii de plată;  

b) beneficiarul plătii, respectiv instituțiile publice prevăzute la art. 3, pentru comisioanele 
aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat conform art. 
8. alin. (2)" . 

 

Art. 3 Se încredințează Primarul Comunei Braniștea cu ducerea la îndeplinire a prezentului act 
administrativ. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei Braniștea 
Instituției Prefectului – Județul Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 
Comunei Braniștea și va fi afișată pe site-ul primăriei www.branistea.ro. 

 
 

                    Inițiator,                                                                       Avizat de legalitate, 
                     Primar,                                                       Secretar General UAT Comuna Braniștea 
                    I. Marin                                                                         Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 
privind înrolarea Primăriei BRANIȘTEA 

în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar 
  
 
  Prin Proiectul de hotărâre se propune demararea operațiunilor de înregistrare a Comunei 
BRANIȘTEA în SNEP (Sistemul Național Electronic de Plată) în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului României nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de 
plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar. 
   În conformitate cu prevederile art. I, alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 
1070/11.12.2013, pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind 
aprobarea realizării Sistemului național electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul 
bancar „(1) Instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a taxelor si impozitelor au obligația sa 
se înregistreze in SNEP, pentru furnizarea informațiilor privind cuantumul obligațiilor de plata către 
bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de plata 
sau alte mijloace de plata stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea 
Informaționala, Ministerul Finanțelor Publice si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si 
pentru asigurarea accesului la o soluție de plata electronica a acestora”.  
  De asemenea, pentru încasarea taxelor și impozitelor fiecare instituție publică își va selecta 
furnizorul de servicii de acceptare de plății electronice conform legislației în vigoare, la care va deschide 
un cont colector unic.  

 Conform prevederilor legale comisionul aferent efectuării plății electronice perceput de furnizorul 
de servicii selectat poate fi suportat de către contribuabil, de instituția publică sau în orice altă variantă 
aleasă de către instituția publică la momentul înregistrării în SNEP, drept pentru care se impune stabilirea 
modalității în care va fi suportat acest comision.  

 Prin Ordinul comun al ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale, al Ministrului 
Administrației și Internelor și al Ministrului Finanțelor publice nr. 168/14/95/19.01.2011 se stabilesc 
cadrul general de aplicare, modalitățile de înregistrare în SNEP și modul de realizare a plăților electronice 
cu cardul bancar prin intermediul SNEP, iar potrivit Ordinului ministrului Comunicațiilor și Societății 
informaționale nr. 173/19.01.2011 se stabilește cadrul tehnic corespunzător implementării SNEP. 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, vă rugăm să dispuneți. 

 
 

Primar , 
Marin Ion 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
La Proiectul de hotărâre privind înrolarea Primăriei BRANIȘTEA 

în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar 
 

  Prin Proiectul de hotărâre se propune demararea operațiunilor de înregistrare a Primăriei 
BRANIȘTEA în SNEP (Sistemul Național Electronic de Plată) în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului României nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de 
plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.  

În conformitate cu prevederile art. I, alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 
1070/11.12.2013, pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind 
aprobarea realizării Sistemului național electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul 
bancar: „(1) Instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a taxelor si impozitelor au obligația 
sa se înregistreze in SNEP, pentru furnizarea informațiilor privind cuantumul obligațiilor de plata către 
bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de plata 
sau alte mijloace de plata stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea 
Informațională, Ministerul Finanțelor Publice si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si 
pentru asigurarea accesului la o soluție de plata electronica a acestora”.  

De asemenea, pentru încasarea taxelor și impozitelor fiecare instituție publică își va selecta 
furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice conform legislației în vigoare, la care va deschide un 
cont colector unic.  

Conform prevederilor legale comisionul aferent efectuării plății electronice perceput de furnizorul 
de servicii selectat poate fi suportat de către contribuabil, de instituția publică sau în orice altă variantă 
aleasă de către instituția publică la momentul înregistrării în SNEP, drept pentru care se impune stabilirea 
modalității în care va fi suportat acest comision.  

Prin Ordinul comun al ministrului Comunicațiilor și Societății informaționale, al ministrului 
Administrației și Internelor și al ministrului Finanțelor publice nr. 168/14/95/19.01.2011, art. 2.2.3. se 
prevede: „2.2.3. La cererea de înregistrare in SNEP, instituțiile publice beneficiare vor transmite 
operatorului SNEP următoarele documente:  

a) cerere privind înregistrarea in SNEP, conform modelului prevăzut in anexa nr. 3;  
b) copie a hotărârii consiliului local prin care se stabilește modul in care este suportat comisionul 

bancar, cu respectarea prevederii art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2010, in cazul 
unităților administrativ-teritoriale;  

c) copie a contractului încheiat cu instituția de credit acceptatoare;  
d) adresa emisa de unitatea Trezoreriei Statului la care instituția publica își are conturile deschise, din 

care sa rezulte denumirea exacta a unității Trezoreriei Statului si codul IBAN al contului colector al 
instituției publice prin care aceasta își va derula plățile prin SNEP;  

e) in cazul in care cererea formulata potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 3 nu este semnata de 
ordonatorul de credite al instituției publice, se va prezenta in copie împuternicirea persoanei 
semnatare de a reprezenta legal instituția.  
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De asemenea in conformitate cu prevederile art. 2.2.4.: ”In documentațiile de atribuire elaborate 

de instituțiile publice in vederea selectării instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se vor 
avea in vedere următoarele cerințe minime si obligatorii:  

a) comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plății electronice, se va 
oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat in documentația de atribuire, nu va 
depăși 1% din valoarea tranzacției, dar nu va fi mai mare de 30 de lei in situația in care prin 
aplicarea cotei de 1% rezulta o suma mai mare de 30 de lei;  

b) comisionul plătibil instituției de credit acceptatoare de plăți electronice pentru verificarea 
conformității transferului de date cu specificațiile standard ale SNEP se va percepe o singura data, 
la înregistrarea instituției publice in SNEP, si nu va depăși echivalentul in lei a 300 euro, calculat la 
cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil in ziua plății;  

c) singurul alt tip de comision ofertat si acceptat va fi, in afara celor specificate la lit. a) si b), cel 
aferent transferurilor efectuate de instituțiile de credit acceptatoare de plăți electronice, iar 
nivelul acestuia nu va depăși nivelul comisionului standard practicat de instituțiile de credit pentru 
decontarea ordinelor de plata de mica si mare valoare in relația cu alte instituții de credit;     

d) instituția de credit acceptatoare de plăți electronice selectata efectuează tranzacțiile din SNEP 
utilizând standardul de securitate 3D-SECURE;  

e) plata comisioanelor suportate de instituția publica beneficiara se va efectua lunar, in baza 
documentelor justificative emise de instituția de credit acceptatoare de plăți electronice;  

f) la stabilirea termenelor de plata se au in vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanța de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea 
unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările 
ulterioare;  

g) instituțiile de credit selectate in urma achiziției au obligația de a fi înregistrate in SNEP la 
momentul depunerii ofertei.”  

 

În conformitate cu prevederile art. I, , (5) din Hotărârea Guvernului României nr. 1070/11.12.2013, 
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării 
Sistemului național electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar: „5. Articolul 
10 se modifica si va avea următorul cuprins: "Art. 10. - (1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii 
pentru operațiunile de tranzacționare online cu cardul bancar, aferente încasării taxelor si impozitelor prin 
intermediul SNEP, nu vor depăși tarifele maximale aprobate prin ordin comun emis de către Ministerul 
pentru Societatea informațională, Ministerul Finanțelor Publice si Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administrației Publice.  
(2) Comisionul aferent plății electronice cu cardul este suportat de către:  
a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de către furnizorul sau de servicii 
de plata;  
b) beneficiarul plății, respectiv instituțiile publice prevăzute la art. 3, pentru comisioanele aferente 
serviciilor de plata percepute de către furnizorul sau de servicii selectat conform art. 8. alin. (2)."  
 

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, vă rugăm să dispuneți. 
 

Compartiment Impozite și Taxe 
Inspector, 
Roșca Ion 


