
 
                                                       
 
                                                       ROMÂNIA 
                                              JUDEȚUL TULCEA 
                                         COMUNA CHILIA VECHE 
                                              CONSILIUL LOCAL 
                                 

                                                          PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr.39 
                                                                        din 22 mai 2020 

  privind înregistrarea Comunei Chilia Veche în "Sistemul naţional electronic de plată  
online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat", denumit în continuare SNEP  

și aprobarea modului în care este suportat comisionul bancar  
aferent plăţii electronice cu cardul  

   
        Consiliul Local al comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din luna iunie 2020, 
legal constituit; 
       Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 a) art.106 alin.(3) și art.129 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
b) art.20 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
c) 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;  
 d) Cap.2 pct.2.2.3. din Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului 
administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011 publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare; 
    Luând în considerare adresele circulare nr.3862/18.03.2020 și nr.5396/15.04.2020 comunicate de Instituția 
Prefectului-Județul Tulcea cu privire la aplicarea măsurilor de încasare a taxelor și impozitelor locale prin 
utilizarea mijloacelor electronice de comunicare și înregistrarea instituțiilor publice în SNEP; 
   Ținând cont de Proiectul de hotărâre nr.39 din 22.05.2020 privind înregistrarea Comunei Chilia Veche în 
"Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat", denumit  
în continuare SNEP și aprobarea modului în care este suportat comisionul bancar aferent plăţii electronice cu 
cardul, însoțit de: 

a) Referatul de aprobare al primarului comunei Chilia Veche, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub  
nr.2618 din 22.05.2020; 
b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chilia 
Veche, înregistrat sub nr.2619 din 22.05.2020; 

     c) Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Chilia Veche-Comisia nr.1 pentru -Buget-finanțe, 
programe de dezvoltare economico-socială, economico-financiară, organizarea, dezvoltarea urbanistica și 
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al comunei, protecția mediului înconjurator, 
turism și agricultură; 

 În temeiul art.139 alin.(1) combinat cu art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019, privind  
Codul administrativ, modificat și completat ulterior, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHILIA VECHE adoptă prezenta HOTĂRÂRE:       
                
             Art. 1 Se aprobă înregistrarea Comunei Chilia Veche în "Sistemul naţional electronic de plată  
online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat"( SNEP ) 

Art. 2. Primăria Comunei Chilia Veche va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, 
conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 3 Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către: 
    a) plătitor-contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de 
servicii de plată; 
    b) beneficiarul plăţii- Primăria Comunei Chilia Veche, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 
percepute de către furnizorul său de servicii selectat. 



 
 
 
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se obligă Primarul comunei Chilia 

Veche prin Compartimentele taxe și impozite și executări silite. 
         

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege, Primarului comunei Chilia Veche, Institutiei Prefectului Judeţului Tulcea, Compartimentelor taxe și 
impozite și executări silite. şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet:  
www.primariachilia.ro/monitorul-oficial-local/.   . 

     
      
         INITIATOR,                                                                               Avizat de legalitate: 

                          PRIMAR,                                                                         Secretar General,  
                  CIUPITU GEORGETA                                                              CIOCOI GABRIELA 

 
 


