
 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 118/04.05.2022 
privind înregistrarea Administraţiei Comerciale Sector 6  

în Sistemul naţional electronic de plată online – SNEP utilizând cardul bancar 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 
a Administraţiei Comerciale Sector 6 nr…....... și Raportul de specialitate al Direcției Economice  
nr….....…, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al                
Sectorului 6 nr… și nr…..; 

Ţinând cont de prevederile: 
- H.G. nr. 1235 din 6 decembrie 2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online 

cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul MCSI/14 MAI/95 MFP/19 ianuarie 2011 nr. 168 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 
cardul bancar, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul MCSI nr. 173 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1)                 
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă înregistrarea Administraţiei Comerciale Sector 6 în Sistemul naţional 
electronic de plată online – SNEP utilizând cardul bancar. 

Art. 2. Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul, în cazul plăţilor online a taxelor şi 
a altor venituri ale bugetului local, efectuate utilizând cardul bancar, este suportat de către: 

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

    b) beneficiarul plăţii, respectiv Administraţia Comercială Sector 6, pentru comisioanele 
aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Comercială Sector 6 vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 

 
INIȚIATOR PROIECT                                                                   AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                       Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                          Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul privind înregistrarea Administraţiei Comerciale Sector 6  
în Sistemul naţional electronic de plată online – SNEP utilizând cardul bancar 

 
 

 Ţinând cont de prevederile art. 3 coroborat cu art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 1235 
din 6 decembrie 2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor 
și impozitelor utilizând cardul bancar, modificat și completat prin                     
H.G. nr. 1070/11.12.2013 şi luând în considerare contextul generat de dinamica 
evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, interesul public general reclamă 
adoptarea unor hotărâri care să permită autorităţilor şi instituţiilor publice să 
intervină eficient şi cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, astfel că se 
impune a se lua, în regim de urgenţă, orice măsuri menite să contribuie la 
diminuarea efectelor negative ale răspândirii COVID-19. 
 O astfel de reglementare vine în sprijinul contribuabililor în sensul punerii la 
dispoziţia acestora  şi a altor modalităţi de plată a obligaţiilor bugetare, eliminând 
astfel timpul petrecut de aceştia în vederea efectuării plăţii la casieria Administraţiei 
Comerciale Sector 6. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) precum și cele ale art. 166                     
alin. (2) lit. l) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind înregistrarea Administraţiei Comerciale 
Sector 6 în Sistemul naţional electronic de plată online – SNEP utilizând cardul 
bancar. 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 

 



 

 

  
 
 

 
 
 

 
 
                          
 
                         

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

   

 Luând în considerare prevederile art.10 alin. 2 din H.G.R. nr. 1235/2010 privind 
aprobarea realizării Sistemului Național electronic de plată online a taxelor și impozitelor 
utilizând cardul bancar, coroborat cu prevederile cap.2 din Ordinul nr. 168/2011 privind 

aprobarea Normelor Metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor 
și impozitelor utilizând cardul bancar, precum și prevederile H.G.R. nr. 1070/2013 privind 
modificarea și completarea H.G.R. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului 
național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, reiese în mod 
evident necesitatea înscrierii Administrației Comerciale Sector 6 în Sistemul național electronic 

de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar. 

 Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar(SNEP) prin 

aplicația Ghișeul.ro permite consultarea și achitarea impozitelor și taxelor locale cu o 

autentificare pe bază de utilizator şi parolă. Autentificarea cu parolă permite consultarea 
obligaţiilor de plată datorate instituţiilor înrolate şi achitarea acestora prin acceptarea la plata 

online a cardurilor bancare Visa, Visa Electron, MasterCard şi Maestro, emise de orice bancă. 

 

           Având în vedere necesitatea înscrierii Administrației Comerciale Sector 6 în Sistemul 

național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar pentru o bună 

colectare a taxelor și impozitelor precum și ușurarea efectuării plăților pentru contribuabili, 

precum și nevoia digitalizării administrației publice locale. 

              

            Propunem Primarului Sectorului 6 inițierea proiectului de hotărâre privind 
înregistrarea Administraţiei Comerciale Sector 6 în Sistemul naţional electronic de plată 
online – SNEP utilizând cardul bancar 

                                                                                     

 

                                                                         

                                                                                                    

DIRECTOR GENERAL 
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