ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind înregistrarea u.a.t. comuna Balaciu în Sistemul naţional electronic de plată online a
impozitelor si taxelor locale utilizând cardul bancar
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr. 648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă
ordinară, astăzi 29.01.2021

Având în vedere :
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.5040
din 11.12.2020, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului;
adresa nr.18327 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.

În conformitate cu:
-

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

Examinând :
-

avizul nr.268 din 21.01.2021 al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi
privat
avizul nr.286 din 22.01.2021 al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie
socială
avizul nr.229 din 20.01.2021 al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de
disciplină
raportul nr.171 din14.01.2021 al compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate.
Raportul nr.206 din 18.01.2021 al compartimentului impozite , taxe locale şi alte venituri
vizul de legalitate al secretarului comunei nr.152 din 13.01.2021

În temeiul art.129 alin.(7), lit.s) raportat la alin.(2) lit.d) , a art.139 alin.(1) coroborat cu art.196
alin.(1) lit.a) si art.240 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă înregistrarea unităţii administrativ-teritoriale comuna Balaciu în Sistemul
naţional electronic de plată online a impozitelor si taxelor locale utilizând cardul bancar (SNEP).
Art.2 – Comisionul aferent plăţii electronice este suportat de către:
a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de
servicii de plată;
b) beneficiarul plăţii, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către
furnizorul său de servicii.
Art.3 - Selectarea instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice, se va face cu respectarea
prevederilor Ordinului comun nr.168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

Art.4 - Primarul comunei Balaciu prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art.5 - Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica în termenele
legale: primarului comunei, compartimentelor de specialitate , Instituţiei Prefectului în vederea exercitării
controlului de legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din data de
29.01.2021, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi
pentru , 0 voturi
împotrivă, şi 0 abţineri din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mirel Dănuţ Simion

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