
 

Data afişării: 05.06.2020 

 

 

A N U N Ț 
 

 

             În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa  decizională, republicată, Primarul Comunei Bărcăneşti , judeţul 

Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat :  Proiect de hotărâre privind  
privind înregistrarea Primăriei comunei Bărcăneşti în Sistemul naţional electronic de plată 
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, care urmează a fi supus  spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti , Judeţ Prahova. 
                 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-menţionat, 

pănă la data de  15.06.2020 la secretarul general al comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat pe 

site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

 

 

 

P R I M AR,                                         SECRETAR GENERAL, 

            Valeriu Lupu                                                      Nicoleta Savu  
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Nr. 33 din 05.06.2020 
  
 

P R O I E C T    D E      H  O T Ă R Â R E 
  privind înregistrarea Primăriei comunei Bărcăneşti în Sistemul naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 
 

 

 
Ȋn conformitate cu prevederile art.265 alin. (1)-alin.(4) din Legea  

nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 Potrivit  prevederilor  art.87 alin.3, art.129  alin.(2) lit b) , alin.(4) lit.c) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Luând ȋn considerare: 
- Referatul  de aprobare  nr. 14.213 / 05.06.2020  al Primarului comunei 
Bărcăneşti pentru susținerea  Proiectului  de hotărâre înregistrarea 
primăriei Bărcăneşti în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor 
şi impozitelor utilizând cardul bancar; 
 - Raportul  de specialitate al compartimentului  de resort  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului nominalizate în vederea  analizării 
și întocmirii raportului la Proiectul de hotărâre privind  înregistrarea 
primăriei Bărcăneşti în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor 
şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

--  AAvviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr......................................ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  

LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  ;;    

--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr..  1144..221166  ddiinn  

0055..0066..22002200  ;; 
  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



 Ȋn temeiul prevederilor art.139 alin. (1)  şi art.196 alin.(1) lit.a) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 
Consiliul Local al comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE : 
 

Art. 1 Se aprobă înregistrarea Primăriei comunei Bărcăneşti în Sistemul 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar. 
 

Art. 2 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 
1070/2013, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.1235/2010, comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este 
suportat de către: 

a) plătitor(contribuabil), pentru comisioanele aferente serviciilor de 
plată percepute de către furnizorul sau de servicii de plată; 

b) beneficiarul plăţii (UAT Bărcăneşti), respectiv instituţiile publice 
prevazute la art. 3, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 
percepute de către furnizorul sau de servicii selectat conform art. 8.alin. (2). 

 
Art. 3 . Serviciul Financiar Contabil din cadrul Primăriei Comunei  
Bărcăneşti, judetul Prahova va duce la ȋndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, iar  secretarul general al comunei Bărcăneşti va asigura 
publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri, instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
 
 

INIŢIATOR : 
PRIMAR, 

Valeriu Lupu 
 



 

REFERAT DE APROBARE 

pentru susţinerea ,,Proiectului de hotărâre  privind înregistrarea Primăriei 

comunei Bărcăneşti în Sistemul naţional electronic de plată online a  

taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar”           

Subsemnatul  VALERIU LUPU, Primarul Comunei Bărcăneşti vă supun 

atenţiei prevederile  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările 

şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 

1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, Hotărârea Guvernului 

României nr.1070/2013, pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului 

nr. 1235/2010 şi a Ordinului comun al ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii 

informaţionale, al ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului 

Finanţelor publice nr. 168/2011, pentru susţinerea proiectului de hotărâre mai sus 

enunţat, prezint următoarele: 

- În conformitate cu prevederile art. I, alin.(1) din Hotărârea Guvernului 

României nr.1070/2013, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar: „(1) Institutiile publice care 

desfasoara activitati de incasare a taxelor si impozitelor au obligatia sa se 

inregistreze in SNEP, pentru furnizarea informatiilor privind cuantumul 

obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane 

fizice care utilizeaza mijloace electronice de plata sau alte mijloace de plata 

stabilite prin ordin comun emis de catre Ministerul pentru Societatea 

Informationala, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Administratiei Publice si pentru asigurarea accesului la o solutie de plata 

electronica a acestora”. De asemenea, pentru încasarea taxelor şi impozitelor 

fiecare instituţie publică îşi va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăţi 

electronice conform legislaţiei în vigoare, la care va deschide un cont colector 

unic. 

- În conformitate cu prevederile art. I, alin.(5) din Hotărârea Guvernului 

României nr.1070/2013, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
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nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar:”Articolul 10 se modifica si 

va avea urmatorul cuprins:"Art. 10. - (1) Comisioanele percepute de furnizorii de 

servicii pentru operatiunile de tranzactionare online cu cardul bancar, aferente 

incasarii taxelor si impozitelor prin intermediul SNEP, nu vor depasi tarifele 

maximale aprobate prin ordin comun emis de catre Ministerul pentru Societatea 

Informationala, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale 

siAdministratiei Publice. 

(2) Comisionul aferent platii electronice cu cardul este suportat de catre: 

a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de 

catre furnizorul sau de servicii de plata; 

b) beneficiarul platii, respectiv institutiile publice prevazute la art. 3, pentru 

comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul sau de 

servicii selectat conform art. 8.alin. (2)." Plătitorul conform literei a) a acestui 

articol este contribuabilul ce face plata şi beneficiarul plăţii conform literei b) este 

Primăria Bărcăneşti. 

- Necesitatea şi oportunitatea iniţierii prezentului proiect de hotărâre se 

datorează optimizării procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale precum 

şi de a veni în sprijinul cetătenilor comunei Bărcăneşti 

Faţă de cele mai sus arătate propun următoarele: 

1. Aprobarea ,,Proiectului de hotărâre  privind înregistrarea primăriei 

Bărcăneşti în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar”           

2. Aprobarea ȋnregistrării in SNEP, pentru furnizarea informaţiilor privind 

cuantumul obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat ale 

contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de plată 

sau alte mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de catre Ministerul 

pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pentru asigurarea 

accesului la o soluţie de plată electronică a acestora. 

3.  Ducerea la ȋndeplinire a prevederilor hotărârii care se va  adopta  să cadă ȋn 

sarcina Primarului comunei Barcaneşti şi a  Serviciului Financiar –Contabil  

din cadrul  aparatului  de specialitate  din subordinea sa. 

Ȋn speranţa obţinerii aprobării, vă mulţumesc anticipat! 

 

PRIMAR, 

VALERIU LUPU  



 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

cu privire la propunerea de aprobare a Proiectului de hotărâre  privind înregistrarea 

Primăriei comunei Bărcăneşti în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar 

 

Prin Proiectul de hotărâre se propune demararea operaţiunilor de înregistrare a Primariei 

Bărcăneşti în SNEP (Sistemul Naţional Electronic de Plată) în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului României nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

În conformitate cu prevederile art. I, alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr. 

1070/2013, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1235/2010 privind 

aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor 

utilizand cardul bancar: „(1) Institutiile publice care desfasoara activitati de incasare a taxelor si 

impozitelor au obligatia sa se inregistreze in SNEP, pentru furnizarea informatiilor privind 

cuantumul obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane 

fizice care utilizeaza mijloace electronice de plata sau alte mijloace de plata stabilite prin ordin 

comun emis de catre Ministerul pentru Societatea Informationala, Ministerul Finantelor Publice 

si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si pentru asigurarea accesului la o 

solutie de plata electronica a acestora”. 

De asemenea, pentru încasarea taxelor şi impozitelor fiecare instituţie publică îşi va 

selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice conform legislaţiei în vigoare, la 

care va deschide un cont colector unic. 

Conform prevederilor legale comisionul aferent efectuării plăţii electronice perceput de 

furnizorul de servicii selectat poate fi suportat de către contribuabil, de instituţia publică sau în 

orice altă variantă aleasă de către instituţia publică la momentul înregistrării în SNEP, drept 

pentru care se impune stabilirea modalităţii în care va fi suportat acest comision. 

Prin Ordinul comun al ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale, al 

ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Finanţelor publice nr. 168/2011, cu 

modificările şi completările art. 2.2.3. se prevede: „La cererea de inregistrare in SNEP, 

institutiile publice beneficiare vor transmite operatorului SNEP urmatoarele documente: 

a) cerere privind inregistrarea in SNEP, conform modelului prevazut in anexa nr. 3; 

b) copie a hotararii consiliului local prin care se stabileste modul in care este suportat 

comisionul bancar, cu respectarea prevederii art. 10 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 
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1235/2010, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale; 

c) copie a contractului incheiat cu institutia de credit acceptatoare; 

d) adresa emisa de unitatea Trezoreriei Statului la care institutia publica isi are conturile 

deschise, din care sa rezulte denumirea exacta a unitatii Trezoreriei Statului si codul IBAN al 

contului colector al institutiei publice prin care aceasta isi va derula platile prin SNEP; 

e) in cazul in care cererea formulata potrivit modelului prevazut la anexa nr. 3 nu este 

semnata de ordonatorul de credite al institutiei publice, se va prezenta in copie imputernicirea 

persoanei semnatare de a reprezenta legal institutia.” 

De asemenea in conformitate cu prevederile art. 2.2.4.:„In documentatiile de atribuire elaborate 

de institutiile publice in vederea selectarii institutiei de credit acceptatoare de plati electronice 

se vor avea in vedere urmatoarele cerinte minime si obligatorii: 

a) comisionul perceput de institutia de credit acceptatoare, aferent efectuarii platii 

electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat in documentatia de 

atribuire, nu va depasi 1% din valoarea tranzactiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei in situatia 

in care prin aplicarea cotei de 1% rezulta o suma mai mare de 30 de lei(modificat de art.II pct.1 

din HG 285/2020); 

b) comisionul platibil institutiei de credit acceptatoare de plati electronice pentru 

verificarea conformitatii transferului de date cu specificatiile standard ale SNEP se va percepe o 

singura data,la inregistrarea institutiei publice in SNEP, si nu va depasi echivalentul in lei a 300 

euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua 

platii; 

c) singurul alt tip de comision ofertat si acceptat va fi, in afara celor specificate la lit. a) 

si b), cel aferent transferurilor efectuate de institutiile de credit acceptatoare de plati 

electronice, iar nivelul acestuia nu va depasi nivelul comisionului standard practicat de 

institutiile de credit pentru decontarea ordinelor de plata de mica si mare valoare in relatia cu 

alte institutii de credit; 

d) institutia de credit acceptatoare de plati electronice selectata efectueaza tranzactiile 

din SNEP utilizand standardul de securitate 3D-SECURE; 

e) plata comisioanelor suportate de institutia publica beneficiara se va efectua lunar, in 

baza documentelor justificative emise de institutia de credit acceptatoare de plati electronice; 

f) la stabilirea termenelor de plata se au in vedere prevederile art. 36 alin. (1) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 

si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

g) institutiile de credit selectate in urma achizitiei au obligatia de a fi inregistrate in 

SNEP la momentul depunerii ofertei.” 

În conformitate cu prevederile art. I, alin.(5) din Hotărârea Guvernului României nr. 

1070/2013, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1235/2010 privind 

aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor 

utilizând cardul bancar: 

„5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 10. - (1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operatiunile de 



tranzactionare online cu cardul bancar, aferente incasarii taxelor si impozitelor prin intermediul 

SNEP, nu vor depasi tarifele maximale aprobate prin ordin comun emis de catre Ministerul 

pentru Societatea Informationala, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii 

Regionale siAdministratiei Publice. 

(2) Comisionul aferent platii electronice cu cardul este suportat de catre: 

a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre 

furnizorul sau de servicii de plata; 

b) beneficiarul platii, respectiv institutiile publice prevazute la art. 3, pentru 

comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul sau de servicii selectat 

conform art. 8.alin. (2)." Pentru punctul a) specificăm că “plătitorul este contribuabilul ce 

achită online cu cardul bancar, iar pentru punctul b) beneficiarul plăţii este Primăria Comunei 

Bărcăneşti. 

Faţă de cele prezentate, precum şi necesitatea de a veni în sprijinul cetătenilor comunei 

Bărcăneşti în vederea optimizării procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, 

apreciem că Proiectul de hotărâre  privind înregistrarea primăriei Bărcăneşti în Sistemul 

naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar îndeplineşte 

condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului local al comunei 

Bărcăneşti.  

 

                Inspector Serviciul Financiar Contabil, 

                                 LĂCRĂMIOARA MARIA VOICULESCU    



 
 

A V I Z 
înregistrarea Primăriei comunei Bărcăneşti în Sistemul naţional electronic 

de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 
 

 

  Secretarul comunei Bărcăneşti, judetul Prahova, procedând, ȋn 

conformitate cu prevederile art. 243 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la analiza  

proiectului de hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Bărcăneşti în 

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

bancar, constată că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate prevazute 

de Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea 

realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor 

utilizand cardul bancar, Hotărârea Guvernului României nr.1070/2013, pentru 

modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea 

realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor 

utilizand cardul bancar precum şi prevederilor Ordinului nr. 168/201, şi în 

consecinţa ȋl AVIZEZ FAVORABIL în scopul  adoptării sale de către Consiliul 

Local al Comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Nicoleta Savu 
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