
PROIECT 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD 

             Avizat 

SECRETAR  GENERAL 

                            Davidoiu Ionut 

H O T Ă R Â R E  

privind înregistrarea Primăriei Bezdead în Sistemul naţional electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor 

 

        Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în 

sedința ordinară din data de 30.06.2020 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Bezdead, în calitate de inițiator, 

înregistrat sub nr. 4596/18.06.2020; 

- Raportul de specialitate  întocmit de către compartimentul de specialitate, 

înregistrat sub nr. 4597/18.06.2020; 

- Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr. 12687/17.06.2020; 

     - prevederile art.23 și art. 24 alin. (4) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice 

și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    - prevederile H.G. nr.922/2010 privind organizarea şi funcționarea Punctului de 

contact unic electronic;  

     - prevederile art. 3 si art. 10 din H.G.nr.1235/2010 privind aprobarea realizării 

Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar, cu modificările şi completările ulterioare; 

     - prevederile O.A.P. nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar; 

       - prevederile O.A.P. nr.173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul 

bancar; 

      - prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

        - prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile H.G. nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității 

pentru Digitalizarea României;  

    În temeiul prevederilor art. 87, alin. (1), art.110, alin.(1), art.129, alin.(1), 

alin.(2), lit. ,,d”, alin. (7), lit. ,,n”, alin.14, art.196, alin. (1) lit. ,,a” și art.197-200 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
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     Art. 1 Se aproba inregistrarea comunei Bezdead in Sistemul National Electronic 

de Plata online a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar (SNEP). 

 Art.2. Comisioanele datorate de utilizarea sistemului de plata a taxelor si 

impozitelor locale cu ajutorul cardului bancar prin intermediul internetului vor fi 

suportate din bugetul local al comunei Bezdead. 

 Art.3. Comisionul perceput de institutia de credit acceptatoare, aferent efectuarii 

platii electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maxim al acestuia, indicat in 

documentatia de atribuire, nu va depasi 2% din valoarea tanzactiei si nu va fi mai 

mare de 30 lei/tranzactie, in cazul in care prin aplicarea cotei de 2% va rezulta o suma 

mai mare de 30 lei. 

 Art.4. Selectia institutiei de credit acceptatoare de plati electronice se va face cu 

respectarea  prevederilor Ordinului nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si 

impozitelor utilizand cardul bancar. 

Art. 5. Cu inregistrarea si transmiterea prezentei hotarari se obliga secretarul 

general al comunei iar ducerea la indeplinire se va realiza de catre primarul comunei 

prin compartimentele de specialitate. 

 

Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 


