
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
HOTARÂREA 

nr. 22 din 26 februarie 2021  
privind înregistrarea Primăriei Comunei Topraisar în Sistemul Naţional Electronic de Plată 

on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare 
a comisionului bancar la tranzacțiile on-line 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
d)  art. 3, art. 5, art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr.  1.235 din 6 

decembrie 2010, privind Sistemul naţional electronic de plată online; 
e) pct. 2.2 al Normelor metodologice privind Sistemul Național Electronic de Plată 

online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul Comun nr. 
168/14/95 din 2011, emis de Ministerul Comunicaţiilor și Societăţii Informaţionale 
/Ministerul Administraţiei și Internelor /Ministerul Finanţelor Publice; 

f) art. 1 alin. (2), art. 3, art. 87, art. 88, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. 
(1), art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2)  lit. b), coroborat cu alin. (4)  lit. a), art. 129 
alin.  (2)  lit. „d”, coroborat cu alin. (7), art. 133, alin. (1), art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) 
alin. (14) şi alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) şi alin. (12), art. 140 alin. (1) şi alin. (3), 
art. 139 alin (3) lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 197, art. 198, art. 199,  art. 240 alin. 
(1)-(4), și art. 243, alin. (1), lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

g) Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
h) Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 
i) ale art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Topraisar, în calitatea sa de inițiator 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Topraisar 
c) Avizul Comisiei nr. 1 – Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și 
turism, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie 
comunală 



d) Avizul Comisiei nr. 3 – Comisia de specialitate pentru culte, juridică, disciplină, 
apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenilor, administrație 
publică locală 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR, întrunit în ședința 
ordinară din data de 26 februarie 2021, adoptă prezenta hotărâre 
 

            Art. 1. – Se aprobă înregistrarea comunei Topraisar, Județul Constanța, în Sistemul 
Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP). 
            Art. 2. – Comisioanele aferente plății electronice cu cardul bancar, în cazul plății 
on-line a taxelor, impozitelor și a altor venituri ale bugetului local vor fi suportate de către: 
a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul 
său de servicii de plată; 
b) beneficiarul plăţii, respectiv Comuna Topraisar, pentru comisioanele aferente serviciilor 
de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat. 
             Art. 3. - Comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării 
plăţii electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în 
documentaţia de atribuire, nu va depăşi 1% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare 
de 30 de lei în situaţia în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de 
lei. 

Art. 4. – Selectarea  instituției de credit acceptoare de plăți electronice se va face cu 
respectarea prevederilor Ordinului Comun nr. 168/14/95 din 2011, emis de Ministerul 
Comunicaţiilor și Societăţii Informaţionale /Ministerul Administraţiei și Internelor 
/Ministerul Finanţelor Publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul 
Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.         

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de 
lege, primarului comunei Topraisar, Compartimentului Impozite și taxe, Executare silită și 
prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa:  www.primariatopraisar.ro     
            
.    
   
                                                                                                                                                        
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 
                  Aidîn MOLAGEAN 

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI TOPRAISAR 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 

http://www.primariatopraisar.ro/

