
              R O M Â N I A 

          JUDEȚUL  PRAHOVA                  -Proiect- 

     COMUNA TÂRGȘORU VECHI       

           CONSILIUL  LOCAL 

 

 

HOTARARE 

privind înregistrarea comunei Târgșoru Vechi în Sistemul National Electronic de Plată online 

a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)  

 

Având în vedere : 

Referatul de aprobare al d-lui Drăgan Nicolae, primarul comunei Targsoru Vechi, inregistrat 

cu nr. 4925/21.04.2020; 

Raportul de specialitate al Serviciului Financiar - Contabil inregistrat sub 

nr.4926/21.04.2020. 

Văzând avizul favorabil nr.___ din ______ al comisiei pentru buget – finanţe, avizul 

favorabil nr. ____ din _______ al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. _____din 

_______ al Secretarului General al comunei Târgșoru Vechi; 

In baza prevederilor: 

În temeiul art.87 alin.1, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.d, art.129 alin.7 lit.n, 

art.129 alin.14, art.134 alin.1 lit.a, art.134 alin.3 lit.a, art.139 alin.3 lit.c, art.196 alin.1 lit.a și 

art.197-200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,; 

Având în vedere: 

- prevederile art.23 și art.24 alin.4 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 

afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

             - prevederile H.G. nr.922/2010 privind organizarea şi funcționarea Punctului de contact 

unic electronic;  

- prevederile H.G.nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de 

plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile O.A.P. nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul 

naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

 - prevederile O.A.P. nr.173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul 

național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar; 

- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
  - prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  - prevederile H.G.nr.89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru 
Digitalizarea României; 
 

Consiliul Local al comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova, adoptă prezenta 

hotărâre: 

 

Art.l - Se aprobă înregistrarea comunei Târgșoru Vechi în Sistemul National Electronic 

de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) . 

 

Art.2 - Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operațiunile de tranzacționare 

online cu cardul bancar, aferente încasării taxelor și impozitelor prin intermediul SNEP, vor fi 

suportate de către: 

- contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 

furnizorul său de servicii de plată; 



- Primăria Comunei Târgșoru Vechi, din bugetul local, pentru comisioanele aferente 

serviciilor de plată percepute de către furnizorul de servicii de acceptare de plăți 

electronice. 

-  

Art.3.- Selectarea instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se va face cu 

respectarea prevederilor O.A.P. nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Art.4 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Serviciul financiar- 

contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica, secretarul general al comunei Targsoru Vechi, prin 

afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei 

Comunei Târgșoru Vechi: www.comunatirgsoruvechi.ro  

 

 

                               INIȚIATOR, 

                                   PRIMAR 

                        DRĂGAN NICOLAE 

 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                               Secretar general, 

                                                                                                     FRUSINOIU MARIA SÎNZIANA  
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