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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind înregistrarea COMUNEI Z ĂBALA  în Sistemul Naţional Electronic de 
Plată (SNEP) on-line a impozitelor şi taxelor locale utilizând cardul bancar, și 
pentru instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în 

care sunt suportate comisionele aferente 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, întrunit în şedinta sa ordinară din data de ……..  
2021, 

Primarul Comunei Zăbala, 
Având în vedere referatul de aprobare  al primarului. 
Având în vedere referatul de specialitate al compartimentului de specialitate. 
În conformitate cu prevederile: Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea, HG nr. 1235/2010 privind aprobarea 
realizării Sistemului electronic de plată online a impozitelor şi taxelor, utilizând cardul 
bancar (SNEP), Ordinului nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 
cardul bancar, OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 
precum, HG nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, HG 
nr. 285/09.04.2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a 
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, alin.(4), lit. „a”, art. 139, alin. 
(3), lit. „a”, art. 196, alin. (1), lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1. Se aprobă înregistrarea COMUNEI ZĂBALA în Sistemul National 
Electronic de Plată online (SNEP) a taxelor şi impozitelor locale utilizând cardul 
bancar. 

Art.2. Se aprobă instalarea unui terminal de plată, dispozitiv electronic care 
poate prelua, stoca şi transmite informații despre plata prin card (POS), la casieria 
instituției. 

Art.3. Se aprobă plata online prin intermediul platformei ghiseul.ro precum şi 
plata la casieria instituţiei a taxelor şi impozitelor locale prin utilizarea cardului 
bancar utilizând mijloacele electronice de plată. 

Art.4. Comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent 
efectuării plăţii electronice prin intermediul platformei ghiseul.ro, se va stabili 
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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. Comisionul plătibil instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice 
pentru verificarea conformităţii transferului de date cu specificaţiile standard ale 
SNEP se va percepe o singură dată, la înregistrarea instituţiei publice în SNEP, şi nu 
va depăşi echivalentul în lei a 300 euro, calculat la cursul de schimb comunicat de 
Banca Naţională a României, valabil în ziua plăţii. 

Art. 6. Comisionul aferent transferurilor efectuate de instituţiile de credit 
acceptatoare de plăţi electronice din contul colector către contul deschis la unitatea de 
trezorierie, nu va depăşi nivelul comisionului standard practicat de instituţiile de 
credit pentru decontarea ordinelor de plată de mică şi mare valoare în relaţia cu alte 
instituţii de credit. 

Art. 7. Pentru custodia dispozitivului POS se va achita un comision fix, care se 
plătește lunar, dar care nu va putea depăși 75 de lei/lună.  

Art. 8.  Comisioanele percepute de furnizorul de servicii de acceptare  a 
plăţilor electronice pentru operaţiunile de tranzacţionare online cu cardul bancar, prin 
platforma ghiseul.ro, aferente încasării taxelor şi impozitelor vor fi suportate de către 
instituţia publică, respectiv din bugetul local al Comunei Zăbala. 

Art.9. Comisionul perceput de furnizorul de servicii de acceptare a plăţilor 
electronice pentru plata taxelor şi impozitelor utilizând cardul de debit, respectiv 
cardul de credit, la casieria intituţiei va fi suportat de către instituţia publică, respectiv 
din bugetul local al Comunei Zăbala. 

Art.10. Cheltuielile cu administrarea şi operarea terminalului de plată vor fi 
suportate de către instituţia publică, respectiv din bugetul local al Comunei Zăbala. 

Art. 11. Se aprobă Procedura operațională pentru  desfășurarea procedurii de 
încheiere a contractului de servicii bancare de acceptare a plăților cu cardul prin 
Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale și pentru 
servicii bancare pentru plata impozitelor și taxelor cu cardul bancar prin intermediul 
dispozitivelor POS utilizată la nivelul UNIITĂȚII ADMINISTRATIV-
TERITORIALE COMUNA ZĂBALA, conform anexe 1 care face parte intgrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 12. Se probă Caietul de sarcini pentru  încheierea contractului de servicii 
bancare de acceptare a plăților cu cardul prin Sistemul Național Electronic de Plată 
on-line a taxelor și impozitelor locale și pentru servicii bancare pentru plata 
impozitelor și taxelor cu cardul bancar prin intermediul dispozitivelor POS, conform 
anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art.13. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Județului Covasna 
în vederea exercitării controlului de legalitate al actelor administrative, Primarului 
comunei Zăbala, Compartimentului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei 
Comunei Zăbala şi publicare în Monitorul Oficial Local.                                                                                                                             

 
 Zăbala,  …….2021 
   
               INIŢIATOR,                                                                   AVIZAT, 
               PRIMAR,                                                              SECRETAR GENERAL,  
            Fejér Levente                           Barabás Réka 

 


