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Primar Mihai CAZACU

HOTÄRÂREA
Nr. 59 din 28.11.2022

privind înregistrarea Primáriei Comunei Dersca n Sistemul National
Electronic de Platà online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar
(SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online

Consiliul Local al Comunei Dersca, întrunit in sedinta ordinara in data de 28.11.2022

Tinând cont de prevederile:
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicatã;
- art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

ratificatà prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificarile si completàrile ulterioare;

Având în vedere prevederile:
- art. 3, art. 4, art. 5, alin. (1) si art. 10 alin. (1) si alin. (2) din HG nr. 1235/06.12.2010 privind
Sistemul national electronic de plat online cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 6 , alin (4) din Decizia Guvernului nr. 34 din 25 ianuarie 2021 pentru aprobarea normelor
metodologice si tehnice de aplicare a Hotàrârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul national
electronic de plat online
-H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.235/2010
privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plat online a taxelor si impozitelor
utilizând cardul bancar
- art. 1 din OUG nr. 193 / 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
- Legea nr. 207 / 2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si comopletarile ulterioare;
-Legea nr. 227 / 2015 privind Codul de procedura fiscala;
-Prevederile HG nr. 89 / 2020 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru 

Romaniel;
-Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Luând act de:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, inregistrat sub nr. 5.596 din 02.11.2022, in
calitatea sa de initiator, calitate acordata de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136, alin.
(1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completàrile ulterioare;
- Referatul de specialitate sub nr. 5.594 din 02.11.2022 întocmit de doamna Hrituleac Valerica -

Lacramioara - secretar general;
- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Dersca

In conformitate cu prevederile: Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completárile ulterioare;



in temeiul: - prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d"si alin. (7) lit. „b", art. 136 alin.(1), art. 139 alin.
(1), alin. (5) lit.,,a"si art. 196 alin. (1) lit.,a" din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

ADOPTÀ PREZENTA HOTÄRARE:

Art.1. Se aproba înregistrarea unitatii administrativ - teritoriale Comuna Dersca în Sistemul
National Electronic de Plata Online (S.N.E.P.) a taxelor si impozitelor locale, si modul de suportare
a comisionului bancar la tranzactia 

Art.2. Comisionul bancar in cazul platilor online a taxelor, impozitelor si a altor venituri ale
bugetului local efectuate utilizand cardul bancar va fi suportat de:

a) de catre plàtitor (contribuabil), pentru comisionele aferente servicilor de platã percepute de catre

furnizorul su de servicii de platà;
b) de catre beneficiarul platii (Primâria comunei Dersca) din bugetul local al comunei Dersca, pentru
comisioanele aferente servicilor de plat percepute de câtre furnizorul sãu de servicii de plata.

c) Comisionul perceput de institutia de credit acceptatoare, aferent efectuarii plat electronice nu va
depasi 1% din valoarea tranzactiei si nu va fi mai mare de 30 de lei in situatie in care prin aplicarea
cotei de 1% rezulta o suma mai mare de 30 de lei.

Art.3. - (1) Se aprobà instalarea unui terminal de plat, dispozitiv electronic care poate prelua, stoca
si transmite informatii despre plata prin card (POS), la casieria 

(2) Se mandateazà Primarul comunei Dersca, domnul Mihai CAZACU, pentru efectuarea
demersurilor necesare n vederea selectârii si contractârii unui furnizor de servici de acceptare a
platilor electronice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.4. Se aprobà plata online precum si plata la casieria institutiei a taxelor si impozitelor locale
prin utilizarea cardului bancar, prin intermediul mijloacelor electronice de plat.

Art.5. Cheltuielile ocazionate cu administrarea si operarea terminalului de plat vor fi suportate din
bugetul local al comunei Dersca, judeful Botosani.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotàrâri se încredinteaza 
comunei Dersca, domnul Mihai CAZACU, Compartimentul buget finante si compartimentul
impozite si taxe locale.

Art. 7. Prezenta hotàrâre se comunica, prin grija secretarului general al comunei, în termenele
prevazute de lege, Primarului comunei Dersca, judetul Botosani, Compartimentului buget finante,
Compartimentului impozite si taxe locale, Institutiei prefectului, judeful Botosani si se aduce la
cunostinta publica prin afisarea pe pagina de internet a comunei.

Presedinte de sedintà:
Consilier Local

LES

Contrasemneazà,
Secretarul general al Comunei Dersca

Valerica - Lacramioara HRITULEAC

CO 7Prezenta hotarâre a fost adoptata cu 13 voturi din cei 13 consilieri prezenti.
Nr.consilieri in functie= 13


