ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CENEI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 45/17.12.2020
privind înregistrarea Primăriei Comunei Cenei în Sistemul naţional electronic de plată online a
taxelor şi impozitelor locale utilizând cârdul bancar, precum si stabilirea modului in care este
suportat comisionul bancar
Consiliul Local al Comunei Cenei, Judeţul Timiş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17
decembrie 2020 la care participă un număr 12 de consilieri din totalul de 13 câţi sunt în funcţie.
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Cenei;
- raportul comisiei de specialitate al compartimentului taxe şi impozite locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Cenei;
In conformitate cu:
- prevederile art. 3 din H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării sistemului naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar şi art. I, (5) din H.G. nr.
1070/2013 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1235/2010;
- 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. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic
electronic
- prevederile O.A.P. nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul
national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar;
- prevederile O.A.P. nr. 173/201 1 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national
electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar;
- prevederile H.G. nr. 89/2020 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii pentru
Digitalizarea României;
- în temeiul art. 87 alin. 1, art. 110 alin 1, art. 129, alin. 14, art. 134 alin.l lit. A, art. 139, alin 3,
lit. C, art. 196, alin.l, lit. A, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă înregistrarea Primăriei Comunei Cenei, Judeţul Timiş, în Sistemul naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor locale utilizând cârdul bancar.
Art. 2. Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operaţiunile de tranzacţionare
online cu cârdul bancar, aferente incasarii taxelor si impozitelor si impozitelor prin intermediul SNEP,
vor fi suportate de către:
contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de către furnizorul
sau de servicii de plata;
Primăria Comunei Cenei, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de
plata percepute de către furnizorul de servicii de acceptare de plaţi electronice.
Art. 3. Selecţia instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se va face cu respectarea
prevederilor Ordinului nr. 168/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind sistemul naţional
de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar, cu modificările si completările
ulterioare;
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va incredinta domnul
primar Tanasin Sirgean, primarul Comunei Cenei, şi compartimentul impozite şi taxe locale.

Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre se va comunica:
- Primarului Comunei Cenei
- Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe locale
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
- (2) Se va face publică prin afişare

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Pavloyjiadmila
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Hm totalul de 12 consilieriT& |ttaCîw^i^rezenti, HOTĂRÂREA a fost adoptată astfel
- voturi " репшТ^Ш
- voturi" împotrivă - voturi" abţinere 1

