
 
 

HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea  Comunei Daia 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 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

  -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 592/ 2017; 

 - raportul de specialitate al inspectorului fiscal din aparatul de specialitate al primarului 

 comunei Daia nr.593/2017;     
 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr.1182 / 2017 

– prevederile art. 3 și art. 10 alin. (2) din HG nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării 

Sistemului Naţional Electronic de Plată on- line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu 

modificările și completările ulterioare; 

– prevederile pct. 2.2.3. din Ordinul nr. 168/14/95/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru implementarea Sistemului Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor 

utilizând cardul bancar, 

– prevederile art.1, alin.(1) din Lg.209/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 
   

In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu 

modificările şi completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art.1. Se aprobă înregistrarea  Comunei Daia în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor 

şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

Art.2. Comuna Daia va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice în condițiile legii. 

Art.3.Comisionul bancar în cazul plăţilor on-line a taxelor, impozitelor şi a altor venituri ale bugetului 

local efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de: 

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

servicii de plată; 

-Comuna Daia, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 

furnizorul său de servicii de plată. 

Art.4.Se acceptă ca mijloc de plată a impozitelor, taxelor, amenzilor, dobânzilor,penalităţilorde întârziere, 

alte penalităţi şi obligaţii de plată prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit 
Art.5.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia și compartimentul Taxe si 

Impozite din cadrul Primariei comunei Daia  . 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate prin grija 
Secretarului comunei Daia. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   

pentru,  SECRETAR, 

TUDORACHE  MARIN       ȘTEFAN ELENA 

 

DAIA ,28.02.2017 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei 

Daia , județul Giurgiu 


