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 HOTĂRÂREA NR. 7 
 din 31.01.2022 

 Privind: înregistrarea Comunei valea Mărului  în Sistemul Național Electronic de Plată 
 online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 40/05.01.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  ordinară,  online,  în  data  de 

 31.01.2022; 
 Având în vedere: 

 -referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 41/05.01.2022; 
 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 

 42/05.01.2022; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

 În baza prevederilor: 
 Având în vedere : 

 -  prevederile  HG  nr.  1235/06.12.2010  modificata  de  H.G.  nr.  1070/11.12.2013  privind  aprobarea 
 realizării  Sistemului  Național  Electronic  de  Plată  online  a  taxelor  și  impozitelor  utilizând  cardul 
 bancar; 

 -  Ordinul  nr.  95/19.01.2011  privind  aprobarea  Normelor  Metodologice  pentru  implementarea 
 Sistemului Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar; 

 -  Ordinul  nr.  173/19.01.2011  pentru  aprobarea  Normelor  Tehnice  pentru  Sistemul  Național  Electronic 
 de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar; 

 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  129,  alin.  2,  lit.  „c”  și  alin.  6,  lit  „c”,  ale  art.  139,  ale  art.  140,  alin.  1, 
 precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 H O T Ă R Ă  Ş T E : 

 Art.1.  Se  aprobă  înregistrarea  Comunei  valea  Mărului  în  Sistemul  Național  Electronic  de  Plată 
 online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP). 

 Art.2. Comisionul aferent plații electronice cu cardul este suportat de către: 
 -  plătitor,  pentru  comisioanele  aferente  serviciilor  de  plata  percepute  de  către  furnizorul  sau  de  servicii 

 de plată; 



 -  beneficiarul  plații,  respectiv  instituțiile  publice  prevăzute  la  art.  3  alin.  (1)  din  HG  nr.  1235/06.12.2010 
 modificată  de  H.G.  nr.  1070/11.12.2013  privind  aprobarea  realizării  Sistemului  Național  Electronic  de 
 plată  online  a  taxelor  și  impozitelor  utilizând  cardul  bancar,  pentru  comisioanele  aferente  serviciilor 
 de plata percepute de către furnizorul sau de servicii selectat. 

 Art.3.  Selecția  instituției  de  credit  acceptatoare  de  plăți  electronice  se  va  face  cu  respectarea  prevederilor 
 Ordinului  nr.  95/2011  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  Sistemul  National  Electronic  de 
 Plata 

 Art.  4.  Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  Primarul  comunei  Valea 
 Mărului  judeţul Galaţi. 

 Art.5.  Prezenta  hotărare  se  comunică  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  comunei, 
 in  termenul  prevăzute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului,  prefectului  județului  Galați  și  se 
 aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
 Iftimie Florentina 

 Secretar general al comunei, 
 Dumitrașcu Maranda 
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