ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Nr. 3161 din 18 iulie 2014

A N U N Ţ
În conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică şi ale prevederilor Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Consiliului Local, primarul comunei Unţeni aduce la cunoştinţă un
proiect de hotărâre, care a fost iniţiat şi urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării
Consiliului Local al comunei Unţeni.
1. Expunerea de motive nr. 3160/18 iulie 2013;
2. Raportul de specialitate nr. 3159/18 iulie 2013;
3. Proiectul de hotărâre privind înregistrarea comunei Unțeni în Sistemul
Național Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul
bancar.
Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui
conţinut îl prezentăm (împreună cu expunerea de motive şi raportul de specialitate),
la secretarul comunei Unţeni, PÂNĂ LA DATA DE 23 august 2014.

PRIMAR,
Timişag D. Dumitru
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PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
Nr.3160 din 18 iulie 2014

EXPUNERE DE MOTIVE
privind înregistrarea comunei Unțeni în Sistemul Național
Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
Prin raportul de specialitate al compartimentului de resort cu nr.3159/2014 se propune
despre necesitatea adoptării unui proiect de hotărâre privind înregistrarea comunei Unțeni
în Sistemul Național Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul
bancar.
Vă fac cunoscut că în data de 15 iulie 2014, pe adresa de e-mail al primăriei s-a primit
o notificare înregistrată la nr.3109, prin care reprezentatul ”Sistemul naţional electronic de
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar" (SNEP), ne notifică să urgentăm
demersurile pentru finalizarea înregistrării în SNEP/să le comunicăm stadiul demersurilor
făcute de primărie în privința înregistrării în SNEP.
Solicitarea vine în baza H.G. nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar și a
OMCSI/OMAI/OMFP nr.168/14/95/2011, OMCSI NR.173/2011 și Hotărârea nr.1070/2013.
Potrivit art.3, alin. (1) din H.G. nr.1235/2010 modificată și completată prin HG
1070/2013 stabilește că: „Instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor
şi impozitelor au obligaţia să se înregistreze în SNEP, pentru furnizarea informaţiilor privind
cuantumul obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor
persoane fizice care utilizează mijloace electronice de plată sau alte mijloace de plată
stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională,
Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi
pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a acestora.”
Iar, potrivit art.8 alin, (2) stabileşte că: „Instituţiile publice prevăzute la art. 3 acceptă
toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita
la acestea), iar în cazul în care optează pentru plata impozitelor şi taxelor utilizând cardul
bancar este necesar să îşi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice,
conform legislaţiei în vigoare.”
De asemenea, potrivit punctului 2.2.2. din OMCSI/OMAI/OMFP nr.168/14/95/2011,
stabilește că la înregistrarea participanţilor în SNEP, instituţiile publice îşi selectează
instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Pentru motivele arătate mai sus propun un proiect de hotărâre care să fie supus
dezbaterii consiliului local.
PRIMAR,
TimiȘag Dumitru
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ROMÂNIA
COMUNA UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Nr.3159 din 18 iulie 2014

Raport de specialitate
privind înregistrarea comunei Unțeni în Sistemul Național
Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
Potrivit art.44 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi
completările ulterioare problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local nu pot fi
dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului propriu al primarului.
În data de 15 iulie 2014, pe adresa de e-mail al primăriei s-a primit o notificare, înregistrată
la nr.3109, prin care reprezentatul ”Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi
impozitelor utilizând cardul bancar" (SNEP), ne notifică să urgentăm demersurile pentru finalizarea
înregistrării în SNEP/să le comunicăm stadiul demersurilor făcute de primărie în privința
înregistrării în SNEP.
Solicitarea vine în baza H.G. nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar și a OMCSI/OMAI/OMFP
nr.168/14/95/2011, OMCSI NR.173/2011 și Hotărârea nr.1070/2013.
Potrivit art.3, alin. (1) din H.G. nr.1235/2010 modificată și completată prin HG 1070/2013
stabilește că: „Instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au
obligaţia să se înregistreze în SNEP, pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul obligaţiilor
de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează
mijloace electronice de plată sau alte mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de către
Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată
electronică a acestora.”
Iar, potrivit art.8 alin, (2) stabileşte că: „Instituţiile publice prevăzute la art. 3 acceptă toate
mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la
acestea), iar în cazul în care optează pentru plata impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar
este necesar să îşi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, conform
legislaţiei în vigoare.”
De asemenea, potrivit punctului 2.2.2. din OMCSI/OMAI/OMFP nr.168/14/95/2011,
stabilește că la înregistrarea participanţilor în SNEP, instituţiile publice îşi selectează instituţia de
credit acceptatoare de plăţi electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Pentru motivele arătate mai sus propun un proiect de hotărâre care să fie supus dezbaterii
consiliului local.
Consilier superior,
Pavăl Maria
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ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI

PROIECT DE HOTARARE
privind înregistrarea comunei Unțeni în Sistemul Național
Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.3159/2014,
analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive
nr.3160/2014,
văzând notificarea „Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi
impozitelor utilizând cardul bancar" (SNEP) transmisă pe adresa de e-mail a primăriei,
înregistrată la nr.3109 din 15 iulie 2014,
având în vedere rapoartele de avizare ale:
- pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public
şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ;
- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi
urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
- pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;
ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică locală,
în baza prevederilor:
- art.36 alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art.3, alin. (1) din H.G. nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului
naţional electronic de
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, modificată și completată;
- OMCSI/OMAI/OMFP nr.168/14/95/2011, OMCSI NR.173/2011;
în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăște
Art.1. - Aprobă înregistrarea comunei Unțeni în Sistemul National electronic de plata
online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.
Art.2. – Comisionul aferent plății 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) Primăria comunei Unțeni din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor
de plată percepute de către furnizorul de servicii selectat, în condițiile legii.
Art.3. – Selectarea instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu
respectatea OMCSI/OMAI/OMFP nr.168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor
utilizând cardul bancar.
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Art.4. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
INIȚIATOR,
Timișag Dumitru
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