ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE
privind înregistrarea Oraşului Valea lui Mihai în Sistemul naţional electronic de plată (SNEP)
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS)
precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai privind
înregistrarea Oraşului Valea lui Mihai în Sistemul naţional electronic de plată online a
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS)
precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar, nr.35/09 iulie 2020,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 3687/07 iulie 2020,
- prevederile art. 1, art.4 şi art. 10 din H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea
Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general
consolidat, aşa cum a fost modificat prin H.G. nr.285/2020,
- prevederile art.2, art.21 şi art.22 din O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată, aprobată de Legea nr.230/2003, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Normele Metodologice din 28 decembrie 2017 pentru aplicarea O.U.G. nr.
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobate prin H.G.
nr.949/2017, precum şi Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar aprobate de Ordinul
ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ministrului administraţiei şi
internelor şi ministrului finanţelor publice, nr.168/2011,
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, precum şi faptul că nu au fost depuse propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre,
În baza art.129 alin. (4) lit. c, art.139 alin.(3) lit. a şi art.196 alin.(1) lit. a din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE

Art.1: Înregistrarea Oraşului Valea lui Mihai în Sistemul naţional electronic de
plată online (SNEP) a taxelor şi impozitelor locale utilizând cardul bancar.
Art.2: Instalarea unui terminal de plată, dispozitiv electronic care poate prelua,
stoca şi transmite informaţii despre plata prin card (POS), la casiera Primăriei Oraşului
Valea lui Mihai.
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Art.3: Se aprobă plata online precum şi plata la casieria Primăriei Oraşului
Valea lui Mihai, a taxelor şi impozitelor locale, prin utilizarea cardului bancar, utilizând
mijloacele electronice de plată.
Art.4: Selecţia instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se va realiza
cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic
de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul banca aprobate de Ordinul
Ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ministrului administraţiei şi
internelor şi ministrului finanţelor publice, nr.168/2011.
Art.5: Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către:
a. plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de
către furnizorul său de servicii de plată;
b. U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, din bugetul local, pentru comisioanele
aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii
selectat
Art.6: Comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent
efectuării plăţii electronice, se va oferta procentual la nivelul maximal al acestuia, indicat
în documentaţia de atribuire, nu va depăşi 1 % din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai
mare de 30 lei în situaţia în care aplicarea cotei de 1 %, rezultă o sumă mai mare de 30 lei.
Art.7: Comisionul plătibil instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice
pentru verificarea conformităţii transferului de date cu specificaţiile standard ale SNEP se
va percepe o singură dată, la înregistrarea instituţiei publice în SNEP, şi nu va depăşi
echivalentul în lei a 300 euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională
a României, valabil în ziua plăţii.
Art.8: Singurul alt tip de comision ofertat şi acceptat va fi, în afara celor
specificate la art.6 şi art.7, cel aferent transferurilor efectuate de instituţiile de credit
acceptatoare de plăţi electronice, iar nivelul acestuia nu va depăşi nivelul comisionului
standard practicat de instituţiile de credit pentru decontarea ordinelor de plată de mică şi
mare valoare în relaţia cu alte instituţii de credit.
Art.9: Comisioanele prevăzute la art.6-8 percepute de furnizorul de servicii de
acceptare a plăţilor electronice pentru plata taxelor şi impozitelor, vor fi suportate din
bugetul U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai.
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Art.10: Comisionul perceput de furnizorul de servicii de acceptare a plăţilor
electronice pentru plata taxelor şi impozitelor utilizând cardul de debit, respectiv, cardul
de credit la casieria Primăriei Oraşului Valea lui Mihai va fi suportat din bugetul U.A.T.
Oraşul Valea lui Mihai.
Art.11: Cheltuielile cu administrarea şi operarea terminalului de plată vor fi
suportate din bugetul U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai.
Art.12: Prezenta hotărâre, se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
 Primarul Oraşului Valea lui Mihai
 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului
Oraşului Valea lui Mihai
 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro
 la dosar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Karsai József-Attila

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL
AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.58 din 10 august 2020
Consilieri locali în funcţie:
Consilieri locali prezenţi:
Hotărârea a fost adoptată cu:

17
17
17 voturi PENTRU
0 voturi ÎMPOTRIVĂ
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