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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

PRIMAR 

 

 

 

 

P R O I E C T     D E     H O T Ă R Â R E  

nr.43 din 27.06.2022  

privind înregistrarea Comunei Tarcea, județul Bihor, în Sistemul Național Electronic 

de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportare a 

comisionului bancar la tranzacția on-line 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Tarcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

__.__.2022; 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. al Primarului Comunei Tarcea în calitate de inițiator al proiectului 

de hotărâre și Raportul compartimentului de specialitate privind înregistrarea Comunei 

Tarcea, județul Bihor, în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și 

impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacția 

on-line; 

-Avizul Comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, administrarea 

domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii, agricultură și comerț; 

   

Văzând  prevederile: 

-art.1, art.3, art.4 şi art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea 

Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general 

consolidat, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.285/2020; 

-art.2, art.21 şi art.22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind 

introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată de Legea nr.230/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-Normelor Metodologice din 28 decembrie 2017 pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobate prin 

H.G. nr.949/2017; 

-pct. 1.4. lit.d), pct.2.2.3. lit.b), pct.2.2.4  lit. a) și b) din  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;  

-art.129 alin.(1) alin. (4) lit.c), art.139 alin.(3) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul dispozițiilor art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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Cu __ voturi ”pentru”, __ voturi ”împotrivă” şi __ ”abțineri” din cei  __ consilieri 

prezenţi; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art.1.-Înregistrarea Comunei Tarcea în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a 

taxelor şi impozitelor 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 casierul Primăriei Comunei Tarcea. 

 

Art.3.-Se aprobă plata online precum şi plata la casieria Primăriei Comunei Tarcea, a 

taxelor şi impozitelor, 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 bancar 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).Comuna Tarcea, 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, în afara celor specificate la art.6 

şi art.7, va fi 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 

Comunei Tarcea. 
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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 Comunei Tarcea va fi suportat din bugetul Comunei Tarcea.  

 

Art.11.-Cheltuielile cu administrarea şi operarea terminalului de plată vor fi suportate 

din bugetul Comunei Tarcea. 

 

Art.12.-Prezenta hotărâre, se comunică: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor,  

Primarului Comunei Tarcea, 

Compartimentului Financiar Contabil, 

   Se aduce la cunoștință publică, 

   La dosar. 

 

 

 

 

Inițiator,   Avizat pentru legalitate: 

Primar,    Secretarul general al Comunei Tarcea, 

 Anton-Arpad  VAJNA   Elisabeta BĂICAN  
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