
ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI  
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 53 

Din 16.12.2020 
 

privind înregistrarea U.A.T. Comuna Ivești, județul Galați în Sistemul naţional electronic de plată 
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 
Initiator: Gheoca Maricel, primarul comunei Ivesti, judetul Galati; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 7926/08.12.2020 
  

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
16.12.2020; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Ivești, județul Galați, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.7926 din 08.12.2020; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 7927 din 
08.12.2020; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

In conformitate cu:  
- prevederile art.129 alin.(2), lit.„d”, alin.(4) lit.„a” din O.U.G.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.3, art.4 și art.10 alin.(2) din H.G. nr. 1235/06.12.2010, privind 

aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul banca, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 2.2.3. si 2.2.4. din Ordinul nr. 168/14/95/19.01.2011, privind 
aprobarea Normelor Metodologice pentru implementarea Sistemului naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 173/19.01.2011, pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru Sistemul 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art.139 alin.(3) lit.„a” și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G.57/2019, 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1.- Se aprobă înregistrarea U.A.T. Comuna Ivești, Județul Galați în Sistemul naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.  

 
Art.2.- (1) Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul în cazul plăților online a taxelor, 

impozitelor și altor venituri ale bugetului local  este suportat de către :  



a) contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 
furnizorul său de servicii de plată;  

b) beneficiarul plătii- UAT Comuna Ivești, județul Galați, pentru comisioanele aferente 
serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat conform art. 8. alin. (2) 
din H.G.nr.1235/2010. 

 
(2) 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.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Ivești, județul Galați şi Biroul impozite și taxe locale. 
 

 Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul GALAȚI și altor 
părți interesate, prin grija secretarului general al U.A.T. Comuna Ivești, județul Galați. 
 

 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Dolea Ion     Toma Zanfirica  
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 17 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0 





ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr.7509 din 20.11.2020 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind înregistrarea U.A.T. Comuna Ivești, județul Galați în Sistemul 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

Având în vedere situația înregistrată în anul 2020, în care au fost instituite starea de urgență, 
respectiv starea de alertă, ca măsuri menite să contribuie la diminuarea efectelor negative ale 
răspândirii virusului COVID-19, în comuna Ivești fiind instituită și carantină zonală în cursul lunilor 
octombrie-noiembrie,  

Propun demararea operaţiunilor de înregistrare a comunei Ivești în Sistemul Naţional 
Electronic de Plată (SNEP) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 
1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor 
şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și completările ulterioare. 
  Institutiile publice care desfasoara activitati de incasare a taxelor si impozitelor au obligatia 
sa se inregistreze in SNEP, pentru furnizarea informatiilor privind cuantumul obligatiilor de plata 
catre bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizeaza mijloace 
electronice de plata sau alte mijloace de plata stabilite prin ordin comun emis de catre Ministerul 
pentru Societatea Informationala, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice si pentru asigurarea accesului la o solutie de plata electronica a acestora.  
 De asemenea, pentru încasarea taxelor şi impozitelor fiecare instituţie publică îşi va selecta 
furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice conform legislaţiei în vigoare, la care va 
deschide un cont colector unic.  

 Conform prevederilor legale comisionul aferent efectuării plăţii electronice perceput de 
furnizorul de servicii selectat poate fi suportat de către plătitor, pentru comisioanele aferente 
serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată și de către beneficiarul plăţii, 
pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii. 

Prin Ordinul comun al ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale, al ministrului 
Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Finanţelor publice nr. 168/14/95/19.01.2011, este stabilit 
cadrul general de aplicare, modalităţile de înregistrare în SNEP şi modul de realizare a plăţilor 
electronice cu cardul bancar prin intermediul SNEP, iar potrivit Ordinului ministrului Comunicaţiilor şi 
Societăţii informaţionale nr. 173/19.01.2011 este stabilit cadrul tehnic corespunzător implementării 
SNEP.  

Această reglementare vine în sprijinul contribuabililor, în sensul punerii la dispoziția 
acestora și a altor modalități de plată a obligațiilor bugetare, eliminând astfel distanța și timpul 
petrecut la casieria instituției, în multe cazuri aceștia având domiciliul sau reședința în țară sau în 
străinătate. 

Având în vedere prevederile legale, precum şi necesitatea de a veni în sprijinul 
contribuabililor în vederea optimizării procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, susțin ca 
fiind importantă și necesară analizarea și aprobarea de către Consiliul Local al comunei Ivești a 
proiectului de hotărâre privind înregistrarea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Ivești în 
Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 
 

P R I M A R , 
Gheoca Maricel 



        ROMANIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
   COMUNA IVEŞTI 
       P R I M A R, 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe 
 Biroul Impozite și taxe 
   Nr. 7927 din 08.12.2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind înregistrarea U.A.T. Comuna Ivești, județul Galați în Sistemul 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 
 

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1) 
din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere înregistrarea U.A.T. 
Comuna Ivești, județul Galați în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul bancar. 

Prin Proiectul de hotărâre se propune demararea operaţiunilor de înregistrare a U.A.T. 
Comuna Ivești în SNEP (Sistemul Naţional Electronic de Plată) în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului României nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.  

În urma înregistrării instituției în Sistemul Național Electronic de Plată a Taxelor și 
Impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), Primăria comunei Ivești, prin Biroul Impozite și Taxe, 
pune la dispoziția contribuabililor o nouă modalitate de plată online a obligațiilor de plată. În acest 
scop, tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane fizice autorizate și persoane juridice 
înregistrați în baza de date a Primăriei le vor fi atribuite credențiale (user și parolă) cu care se vor 
putea autentifica în vederea efectuării plăților pe site-ul www.ghiseul.ro. 

Consiliul local poate aproba proiectul de hotărâre prezentat, în baza prevederilor art. art. 
129 alin.(2), lit.d), alin.(4) lit.a) din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit cărora, ca autoritate deliberativă, are competenţa gestionării 
serviciilor de interes local și de a aproba, la propunerea primarului, bugetul unității administrative-
teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a 
exercițiului bugetar. 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie 
dezbătut şi aprobat în şedinţa ordinară din luna decembrie 2020, a Consiliului local al comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi. 
 

 

I N S P E C T O R, 
 
Datcu Rădița 



 
 

 
 

: „(1) Institutiile publice care desfasoara activitati de incasare a taxelor si impozitelor au obligatia 
sa se inregistreze in SNEP, pentru furnizarea informatiilor privind cuantumul obligatiilor de plata catre 
bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizeaza mijloace electronice de plata 
sau alte mijloace de plata stabilite prin ordin comun emis de catre Ministerul pentru Societatea 
Informationala, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si 
pentru asigurarea accesului la o solutie de plata electronica a acestora”.  

 
De asemenea, pentru încasarea taxelor şi impozitelor fiecare instituţie publică îşi va selecta 

furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice conform legislaţiei în vigoare, la care va deschide 
un cont colector unic.  

Conform prevederilor legale comisionul aferent efectuării plăţii electronice perceput de furnizorul 
de servicii selectat poate fi suportat de către contribuabil, de instituţia publică sau în orice altă variantă 
aleasă de către instituţia publică la momentul înregistrării în SNEP, drept pentru care se impune stabilirea 
modalităţii în care va fi suportat acest comision.  

Prin Ordinul comun al ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale, al ministrului 
Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Finanţelor publice nr. 168/14/95/19.01.2011, art. 2.2.3. se 
prevede:  

„2.2.3. La cererea de inregistrare in SNEP, institutiile publice beneficiare vor transmite 
operatorului SNEP urmatoarele documente:  

a) cerere privind inregistrarea in SNEP, conform modelului prevazut in anexa nr.3;  
b) copie a hotararii consiliului local prin care se stabileste modul in care este suportat comisionul 

bancar, cu respectarea prevederii art. 10 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.235/2010, in cazul 
unitatilor administrativ-teritoriale;  

c) copie a contractului incheiat cu institutia de credit acceptatoare;  
d) adresa emisa de unitatea Trezoreriei Statului la care institutia publica isi are conturile 

deschise, din care sa rezulte denumirea exacta a unitatii Trezoreriei Statului si codul IBAN al contului 
colector al institutiei publice prin care aceasta isi va derula platile prin SNEP;  

e) in cazul in care cererea formulata potrivit modelului prevazut la anexa nr. 3 nu este semnata 
de ordonatorul de credite al institutiei publice, se va prezenta in copie imputernicirea persoanei 
semnatare de a reprezenta legal institutia.  

De asemenea in conformitate cu prevederile art. 2.2.4.:  
„2.2.4. In documentatiile de atribuire elaborate de institutiile publice in vederea selectarii institutiei 

de credit acceptatoare de plati electronice se vor avea in vedere urmatoarele cerinte minime si obligatorii:  
a) comisionul perceput de institutia de credit acceptatoare, aferent efectuarii platii electronice, se 

va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat in documentatia de atribuire, nu va depasi 1% 
din valoarea tranzactiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei in situatia in care prin aplicarea cotei de 1% 
rezulta o suma mai mare de 30 de lei;  

b) comisionul platibil institutiei de credit acceptatoare de plati electronice pentru verificarea 
conformitatii transferului de date cu specificatiile standard ale SNEP se va percepe o singura data, la 
inregistrarea institutiei publice in SNEP,si nu va depasi echivalentul in lei a 300 euro, calculat la cursul de 
schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua platii;  

c) singurul alt tip de comision ofertat si acceptat va fi, in afara celor specificate la lit. a) si b), cel 
aferent transferurilor efectuate de institutiile de credit acceptatoare de plati electronice, iar nivelul acestuia 
nu va depasi nivelul comisionului standard practicat de institutiile de credit pentru decontarea ordinelor de 
plata de mica si mare valoare in relatia cu alte institutii de credit;     

d) institutia de credit acceptatoare de plati electronice selectata efectueaza tranzactiile din SNEP 
utilizand standardul de securitate 3D-SECURE;  

e) plata comisioanelor suportate de institutia publica beneficiara se va efectua lunar, in baza 
documentelor justificative emise de institutia de credit acceptatoare de plati electronice;  

f) la stabilirea termenelor de plata se au in vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor 
masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;  



g) institutiile de credit selectate in urma achizitiei au obligatia de a fi inregistrate in SNEP la 
momentul depunerii ofertei.”  

În conformitate cu prevederile art. I, , (5) din Hotărârea Guvernului României nr. 
1070/11.12.2013, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.235/2010 privind 
aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul 
bancar:  

„5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 10. - (1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operatiunile de 

tranzactionare online cu cardul bancar, aferente incasarii taxelor si impozitelor prin intermediul SNEP, nu 
vor depasi tarifele maximale aprobate prin ordin comun emis de catre Ministerul pentru Societatea 
Informationala, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.  

(2) Comisionul aferent platii electronice cu cardul este suportat de catre:  
a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul sau de 

servicii de plata;  
b) beneficiarul platii, respectiv institutiile publice prevazute la art. 3, pentru comisioanele aferente 

serviciilor de plata percepute de catre furnizorul sau de servicii selectat conform art. 8. alin. (2)."  
Având în vedere prevederile legale, precum şi necesitatea de a veni în sprijinul contribuabililor în 

vederea optimizării procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, susțin ca fiind importantă și 
necesară analizarea și aprobarea de către Consiliul Local Ivești a proiectului de hotărâreprivind 
înregistrarea Primăriei Ivești în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor 
utilizând cardul bancar. 
 
 
 

Secretar general, 
Băloi Florin Cosmin 

 
 

 

CERERE 

privind înregistrarea_____________________________1 în Sistemul Naţional Electronic de 
Plată a Taxelor şi Impozitelor utilizând Cardul Bancar 

 
 

______________________1reprezentată legal prin__________________ 2, în calitate de 

____________3, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului 1235/2010 privind aprobarea 

realizării Sistemului Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor utilizând 

Cardul Bancar, vă solicităm înregistrarea instituţiei noastre în Sistemul Naţional Electronic de 

Plată a Taxelor şi Impozitelor utilizând Cardul Bancar. 

În vederea înregistrării instituţiei noastre în SNEP, vă comunicăm următoarele date relevante 

înregistrării: 

 

1. Numele instituţiei:________________________1 

2. Judeţul:___________________________ 

3. CUI:______________________________4 



4. Adresa: Str _____________Nr_____Cod postal_____5 

5. Persoana de contact:_____________________6 

6. Telefon de contact:_______________________7 

7. Adresa de mail: ________________________8 

8. Telefon suport:_________________________9 

9. Denumire instituţie de credit acceptatoare:_______________________10 

10. Denumirea trezoreriei unde avem conturile deschise:___________________11 

11.  Contul IBAN deschis la banca parteneră:________________________ 

12. Contul IBAN colector Trezorerie:___________________________ 

13. Cheie procesator:______________________12 

14. Merchant ID:_________________________13 

15. Comisionul bancar este de _______% 14 şi va fi suportat de _____________14 

Anexăm prezentei, în copie, Hotărârea Consiliului Local14, prin care se stabileşte 
înregistrarea instituţiei în SNEP şi modul de suportare a comisionului  bancar la tranzacţiile on-
line şi contractul încheiat de instituţia noastră cu instituţia de credit acceptatoare (banca la care 
este deschis contul colector în vederea perceperii on-line a taxelor şi impozitelor)  şi adresa 
emisă de unitatea Trezoreriei Statului la care instituţia publică îşi are conturile deschise din care 
rezultădenumirea exactă a unităţii Trezoreriei Statului şi codul IBAN al contului colector al 
instituţiei publice prin care aceasta îşi va derula plăţile prin Sistemul Naţional Electronic de Plată 
a Taxelor şi Impozitelor utilizând Cardul Bancar.  

În cazul în care cererea nu este semnată de ordonatorul principal de credite al instituţiei publice 
se prezintă în copie împuternicirea de a reprezenta legal instituţia, a persoanei semnatare.  

 
Precizez că ___________________________1  deţine/nu deţine un sistem informatic de gestiune 
a taxelor şi impozitelor locale. 
 
Precizez că solicităm şi înregistrarea în SNEP a contribuabililor, persoane fizice sau persoane 
fizice autorizate, aflaţi în evidenţa instituţiei noastre şi care înregistrează debite către noi. 

 

 

 

Cu stimă, 
 

_______________3 
______________________2 

 



Data: ___________ 
 
_______________________________ 

1. Se înscrie numele instituţiei (în cazul autorităţilor administraţiei publice locale se va 
înscrie Primăria, urmată de tipul unităţii administrativ teritoriale şi denumirea acesteia 
Ex: Primăria Municipiului Oradea); 

2. Se va înscrie numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei; 

3. Se va înscrie funcţia reprezentantului legal al instituţiei; 

4. Se va înscrie codul unic de identificare al instituţiei; 

5. Se va înscrie adresa poştală a instituţiei; 

6. Se va înscrie Numele şi Prenumele persoanei care are responsabilitatea, în  instituţia 
publică, a implementării înregistrării în SNEP  (specialistul IT al instituţiei); 

7. Se va înscrie numărul de telefon (eventual şi fax, email ) al persoanei de la punctul 
anterior (specialistul IT); 

8. Se va înscrie adresa de mail a persoanei de la punctul anterior (specialistul IT); 

 

9. Se va înscrie numărul de telefon (eventual şi fax, email, adresa web) la care se pot obţine 
date relevante privitoare la taxele şi impozitele gestionate de instituţie (telefonul din 
compartimentul financiar ce gestionează taxele şi impozitele); 

10. Se va înscrie denumirea băncii cu care instituţia publică a semnat convenţia (la care a fost 
deschis contul colector); 

11. Se va înscrie denumirea trezoreriei unde instituţia publică îşi are deschise conturile (ex: 
Trezoreria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti); 

12. Cheia procesator este un cod care vă va fi pus la dispoziţie de banca cu care aţi încheiat 
convenţia; 

13. Merchant ID este un cod care vă va fi pus la dispoziţie de banca cu care aţi încheiat 
convenţia; 

14. Se va înscrie, conform celor aprobate prin Hotărâre a consiliului local (sau, în cazul 
autorităţilor administraţiei publice centrale prin acte normative specifice) procentul şi 
modul de suportare a comisionului bancar la plata online. Acesta este suportat integral de 
instituţie, și nu poate să depășească 1%. 

14. În cazul autorităţilor administraţiei publice centrale se va anexa actul normativ specific 
prin care se stabileşte modul de suportare a comisionului bancar. 

NOTĂ: Cererea si documentele mai sus menţionate vor fi transmise: 



1. prin poştă cu confirmare de primire cătreAutoritatea pentru Digitalizarea României, cu sediul 
în Bucureşti, str. Italiană nr. 22, sector 2. 
2.semnate electronic la adresa de mail: suport@ghiseul.ro 
 
 
 
 
 
 

Lista instituțiilor financiare înrolate 

Alpha Bank 

BRD - Groupe Societe Generale 

Banca Comerciala Romana 

Banca Transilvania 

Banca Transilvania M 

Banca Transilvania- PAGO 

CEC Bank 

GarantiBank 

Ing Bank 

Libra Bank 

OTP Bank Romania 

Piraeus Bank 

Raiffeisen Bank 

UniCredit Bank 

 



 
 
 
 
 


