
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 37 din 13.04.2020 

privind înregistrarea Primăriei Comunei Giarmata 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 

 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința extraordinară 

din data de 13.04..2020: 

 Având în vedere: 

 raportul de specialitate întocmit de șeful Serviciului Contabilitate, Buget, Finanțe, 

Achiziții Publice și Fonduri Structurale, Taxe și Impozite; 

 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; 

 pct. 2.2.3. 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, 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența În temeiul prevederilor art. 129 coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei Comunei Giarmata în Sistemul Naţional 

Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

Art.2. Primăria Comunei Giarmata va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăți 

electronice în condițiile legii. 

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: 

-contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 

furnizorul său de servicii de plată; 

-Primăria Comunei Giarmata, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor 

de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Serviciului Contabilitate, Buget, 

Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale, Taxe și Impozite. 
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ART.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi „pentru”, 

0,,împotrivă”, 0 ,,abțineri”. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Serviciului Contabilitate, Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale, Taxe și 

Impozite  

 se va afișa. 
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