ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL CORDUN
Str. Vasile Alecsandri, nr. 101, cod 617135;
Tel: (004) 0233 748196; Fax: (004) 0233 748236;
E-mail: office@primariacordun.ro
Web: www.primariacordun.ro

HOTARARE
privind înregistrarea comunei Cordun, judetul Neamt în Sistemul National
Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)

Consiliul local al comunei Cordun, judetul Neamt;
Examinand referatul de aprobare al primarului comunei Cordun, Adrian
Ciobanu, inregistrat sub numarul 1188/ 11.02.2020, raportul compartimentului de
specialitate inregistrat sub nr. 1250/12.02.2020 siavizele favorabile ale comisiilor de
specialitate;
Având în vedere:
- prevederile HG nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului Național
Electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;
– dispozițiile art.23, 24, 25 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.168/2011;
– Ordinul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.173/2011 și
Hotărârea nr.1070/11.12.2013;
– Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.14/2011;
– Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.95/28.01.2011;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Aprobă înregistrarea comunei Cordun, judetul Neamt în Sistemul
Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
(SNEP).
Art. 2. – Comisioanele datorate de utilizarea sistemului de plată a impozitelor și
taxelor locale cu ajutorul cardului bancar prin intermediul internetului vor fi suportate din
bugetul local al comunei Cordun.
Art. 3. – Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent
efectuării plății electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia,
indicat în documentația de atribuire, nu va depăși 2% din valoarea tranzacției și nu va fi
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mai mare de 30 lei/tranzacție în cazul în care prin aplicarea cotei de 2% va rezulta o sumă
mai mare de 30 lei.
Art.4. – Selecția instituției de credit acceptoare de plăți electronice se va face cu
respectarea prevederilor Ordinului nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând
cardul bancar.
Art.5. – Primarul comunei Cordun, prin Serviciul Buget – biroul taxe și impozite
va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.6. Secretarul comunei , va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
ANTICI IOAN

CONTRASEMNEAZA
Secretar
MARTINAS MARIA

Nr.19;
Din 24.02.2020

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. …/2019
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii1)
…/…/2019
2
Comunicarea către primarul comunei2)
…/…/2019
3
Comunicarea către prefectul județului3)
…/…/2019
4
Aducerea la cunoștință publică4+5)
…/…/2019
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
…/…/2019
6
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz
…/…/2019
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă,
după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului
în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face
în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”
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