
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUCI 

H O T A R A R E 

 

Privind inregistrarea Primariei Comunei Nuci in Sistemul National Electronic 

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

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

 

 

 Avand in vedere : 

- Referatul de aprobare al proiectului de hotarare al primarului comunei 

Nuci, in calitate de ordonator principal de credite; 

-  Raportul serviciului contabilitate ca organ de specialitate, intocmit in 

acest sens; 

-  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate; 

- Prevederile Hotararii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea 

Sistemului national electronic de plata online a obligatiilor de plata catre bugetul 

general consolidat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Ordinului nr 168/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si 

impozitelor utilizand cardul bancar; 

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratie publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- In temeiul art.129, alin.(2) ,lit.a) si d), art.139, alin.(1) si art. 196, alin.(1)  

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

H O T A R A S T E 
 

Art. 1 - Se aproba intregistrarea Primariei Comunei Nuci in Sistemul 

National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar 

(SNEP); 

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

tarifelor locale cu ajutorul cardului bancar prin intermediul internetului vor fi 

suportate din bugetul local al Primariei Nuci; 



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 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; 

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, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art. 5 -  Primarul comunei Nuci in calitate de ordonator de credite, prin 

serviciul contabilitate, va lua masuri pentru indeplinirea prezentei, raportand 

periodic modul de realizare. 
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