ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA BALACIU
PRIMAR
__________________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

privind stabilirea de măsuri şi responsabilităţi pentru înregistrarea u.a.t. comuna Balaciu în
sistemul de plată a impozitelor şi taxelor locale prin mijloace electronice de plată
Primarul comunei Balaciu,judetul Ialomiţa

Având în vedere:
-

adresa nr.18.327 din 6.11.2020 a Instituţiei Prefectului-judetul Ialomita privind înrolarea
cât mai rapidă a u.a.t în S.N.E.P., în contextul actualei situaţii epidemiologice.
prevederile H.G. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu
modificările şi completările ulterioare.
prevederile Ordinului comun nr.168/14/95/2011 al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Finanţelor Publice
pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

În temeiul art.155 alin.5 lit.a) raportat la alin.1 lit.d) si art.196 alin.(1) lit.b) coroborat cu
art.240 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare.

DISPUN:
Art.1 – Pe data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, în vederea înregistrării u.a.t. comuna
Balaciu în Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor si taxelor locale utilizând cardul
bancar , se aprobă măsurile şi se stabilesc responsabilităţile prevăzute în anexa la prezenta dispoziţie.
Art.2 – Compartimentele de specialitate şi funcţionarii publici nominalizaţi vor aduce la
îndeplinire prezenta dispozitie.
Art.3 – Prezenta dispoziţie se va comunica în termenele legale : persoanelor nominalizate ,
Compartimentelor de specialitate nominalizate şi Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului
de legalitate, se va publica în Monitorul oficial local..
PRIMAR,
Cornel Mihu

Nr. 95
Emisă la comuna Balaciu.
Astăzi 10.12.2020

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

Anexa la Dispoziţia nr.95 din 10.12.2020
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

Activitatea

Cine răspunde

Emiterea începând cu anul 2021 a
chitanţelor privind încasarea cu numerar a
impozitelor şi taxelor numai prin programul
informatic existent
Luarea tuturor măsurilor necesare pentru
realizarea interoperabilităţii programului
informatic utilizat de compartimentul ITL, cu
aplicaţia Ghiseul.ro
Promovare proiect de hotărâre privind
înregistrarea comunei Balaciu în SNEP

Compart. ITL:
Trifu Adriana Valentina
Păun Ionel
Furnizor program informatic
Compart. ITL:

4.

Adoptare HCL privind înregistrarea comunei
Balaciu în SNEP

5.

Elaborare caiet de sarcini pentru achiziţia
serviciului de plată on-line cu cardul a
impozitelor şi taxelor locale prin intermediul
POS şi a serviciilor de acceptare de plăţi
electronice, de instituţiile de credit, prin
SNEP (Ghiseul.ro) a taxelor şi impozitelor
utilizând cardul
Finalizarea achiziţiei publice de la punctul 4
prin încheierea contractului cu instituţia de
credit furnizoare.
Deschidere cont colector la Trezoreria
Slobozia şi obţinerea adresei din partea
acestei instituţii privind datele contului
colector deschis pentru uat comuna Balaciu,
special pentru Ghiseul.ro
Inregistrarea u.a.t. comuna Balaciu în SNEP

6.

7.

8.
9.

Aducerea la cunostinţă publică a
operationalizarii acestui serviciu

Termen
04.01.2021

04.01.2020

Furnizor program informatic
Compart.ITL
Trandafir Olguta
Primar
Primar
Secretar general uat
Consiliul Local Balaciu
Compartiment achiziţii:
Andronache Dan

31.12.2020

Compartiment achiziţii:
Andronache Dan
Primar
Compart.ITL
Trandafir Olguta
Primar

15.01.2020

Compart.ITL
Primar
Compartiment registratură
Drăgan Maria

10.02.2020

15.01.2020

24.12.2020

În termen de 10 zile de la
realizarea activităţii de la
punctul 5.

La data operaţionalizării

