
 

        

HOTĂRÂREA  nr. 27 
Din 22.07.2020 

privind înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul naţional electronic de plată 
online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, instalarea unui 

terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat 
comisionul bancar 

 

___________________________________________________________________________ 
Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 
Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:   6275/20.07.2020 
___________________________________________________________________________ 
   
            Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.07.2020; 

 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator, inreg. sub  nr. 6275/20.07.2020;    

 Având în vedere raportul de specialitate al serviciului financiar contabil, inreg. sub  nr. 

6276/20.07.2020;  

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr.     ; 

Având în vedere art.87 alin.(1) , art.106 alin.(3) , art.129 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.c) din 
Ordonanta de Urgenta  Nr. 57/2019  privind Codul administrativ; 

Având în vedere art.3 alin.(1) , art.4 , art.10 alin.(1) și alin.(2) din Hotărârea Guvernului Nr. 
1235/2010 privind aprobarea Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată 
către bugetul general consolidat, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea 
nr.285/2020 ; 

Având în vedere Ordinul nr.168/14/95 din 19 ianuarie 2011, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 
cardul bancar ; 

Având în vedere Ordinul nr.173/19.01.2011, pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar ; 

Având în vedere prevederile OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne 
de plată precum și prevederile HG nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare; 
 

 În temeiul  art. 139  alin.(3) lit.c)   si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019  privind Codul administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 
   

Art.1. Se aprobă înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul naţional electronic de plată 
online (SNEP) a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat.  

 
Art. 2. Se aprobă instalarea unui terminal de plată, dispozitiv electronic care poate prelua, 

stoca şi transmite informaţii despre plata prin card (POS), la casieria instituţiei. 
 
            Art.3. (1) Cheltuielile privind  înregistrarea în SNEP şi interfaţarea, inclusiv cele aferente 
conectării la acesta,  vor fi suportate din bugetul local; 

(2) Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către: 
a) Contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 

furnizorul său de servicii de plată; 
b) UAT Comuna Liesti, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată  

percepute de către furnizorul său de servicii de acceptare de plati electronice. 
              (3) Comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii 
electronice,  nu va depăşi 1% din valoarea tranzacţiei și  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. Selecția instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu respectarea 
Ordinului nr.168/2011-  pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar ; 
 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl.  primar al UAT Comuna 

Liești, prin serviciul financiar-contabil.   

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul general al  

comunei. 

 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează,   
 Cornel   BUJOR                                                 Secretarul general a  comunei Liești, 
__________________________        Vasile AVADANEI 
 
 __________________________ 
 
 
 
 


