
HOTĂRÂRE 

privind înrolareaa Primăriei comunei Dor Mărunt în Sistemul Național Electronic de Plata online a taxelor și 

impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP), precum și stabilirea modului  

în care este suportat comisionul bancar 

 

Consiliul local Dor Mărunt, jud. Călărași, întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2021 

 

Având în vedere: 

• referatul de aprobare al primarului comunei Dor Mărunt, înregistrat sub  25/06.01.2021; 

• raportul de specialitate întocmit de Compartimentul taxe și impozite locale, înregistrat cu nr. 

26/06.01.2021; 

• H.C.L. Dor Mărunt nr. 60/2020 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Avizul favorabil al Comsiei de specialitate înregistat cu nr. 223/29.01.2021; 

• Hotărârea Guvernului nr.1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata 

online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemului national electronic de 

plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar ,emis de Ministerul Comunicațiilor și 

Societății informaționale,Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice; 

• Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 Se aprobă înregistrarea Primăriei Comunei Dor Mărunt  în Sistemul Național Electronic de Plată 

online a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar. 

Art. 2 Selectarea instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu respectarea prevederilor 

Ordinului nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de 

plată online taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.3 Comisionul bancar în cazul plăților online a taxelor, impozitelor și a altor venituri ale bugetului 

local efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de: 

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

de plată; 

b) comuna Dor Mărunt, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de 

către furnizorul său de servicii. 

Art. 4 Comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii electronice, se va 

oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentaţia de atribuire, nu va depăşi 1% din 

valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o 

sumă mai mare de 30 de lei; 

Art. 5 Secretarul comunei Dor Mărunt va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor 

interesate  

                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                                         Ion SIMION 

     L.S. 

          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

       Constantin Alecsandru VĂTAFU 
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Adoptată cu un număr de 12 voturi ”pentru” din totalul de 12 consilieri prezenți 

 


