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HOTĂRÂREA NR.45 

din data de 26 noiembrie 2020 

privind înregistrarea Primăriei Comunei Vărădia de Mureș 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 Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

      Având în vedere : 

-referatul de aprobare a primarului comunei privind înregistrarea Primăriei Comunei Vărădia de Mureș 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; 

- referatul compartimentului contabilitate privind înregistrarea Primăriei Comunei Vărădia de Mureș 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; 

- prevederile art.4, art.5 alin.1, art.10 alin.2 din H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului 

naţional electronic de plată online a taxelor şi 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 naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor 

utilizând cardul bancar; 

- Ordinul nr. 173/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru Sistemul naţional electronic de 

plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- prevederile Legii nr. 209/2019 - Lege privind serviciile de plata si pentru modificarea unor acte 

normative; 

- prevederile art.88, art 90, art.129, alin 4, lit ”a” din cuprinsul Ordonanței de urgență nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « 

impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 

majoritatea absolută; 

  In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei comunei Vărădia de Mureş în Sistemul naţional electronic de plată 

online a taxelor şi 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 platii electronice cu cardul este suportat de catre: 

a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de catre furnizorul sau de 

servicii de plată; 

b) beneficiarul plătii, respectiv instituțiile publice prevazute la art. 3, pentru comisioanele aferente 

serviciilor de plată percepute de catre furnizorul său de servicii selectat conform art. 8. alin. (2)." 
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Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și Compartimentul  

buget finante,colectare venituri din cadrul Primăriei Vărădia de Mureș. 

Art.4. Prezenta hotărâre, se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad; 

- Compartimentul buget finante,colectare venituri din cadrul Primăriei Vărădia de Mureș. 

 

 

PRESEDINTE, 

Sorin Cauțun                

                    CONTRASEMNEAZA,                                                                                                             

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu 

 

 

 


