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ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
 NR.216 din 21.12.2020

privind inregistrarea Orasului Tautii Magheraus in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si
impozitelor, utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactia on-line

Consiliul local al UATO Tautii Magheraus, întrunit în ședință ordinara în data de 21.12.2020
Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Primaului Orasului Tautii Magheraus 
- Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil nr. 14102 din 10.12.2020;

In conformitate cu prevederile:
- art.3,  art.  4,  art.  5 si  art.  10 alin.2 din Hotararea de Guvern nr.  1235/2010 privind aprobarea realizarii

Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar;
- Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind Sistemul National Electronic de

Plata on-line a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar;

             În temeiul art. 129 alin.4 lit.g, 139 alin.3 lit.c și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare, 

HOTARASTE

Art.1 Se aprobă înregistrarea Orasului Tautii Magheraus, în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

Art.2. Selectarea institutiei de credit acceptatoare de plati 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.3. Comisioanele percepute de de furnizorii de servicii pentru operatiunile de tranzactionare online cu
cardul bancar, aferente incasarii taxelor si impozitelor prin intermediul SNEP, vor fi suportate de catre:

- Contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul sau de servicii
de plata

- Primaria Orasului Tautii Magheraus,  din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata
percepute de catre furnizorul sau de servicii de acceptare de plati electronice 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează serviciul financiar-contabil din cadrul
primăriei orașului Tăuții Măgherăuș. 
Art.5. Prezenta se comunică:

 Primarul UATO Tautii Magheraus
 Institutia Prefectului - Judetul Maramures
 Serviciul financiar contabil
 Compartimentul juridic
 Se aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul oficial al orasului 

                                                                 Președinte de ședință,
                                                                     Ardelean Anton

       

                                               Contrasemnează Secretar general,
                                                                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan 

 
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
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