
R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

        T I R E A M 

 
                            
       

H O T Ă R Â R E A  Nr.16/21.04./2021 
privind înregistrarea UAT Comuna Tiream în Sistemul naţional electronic de plată online a 

obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, instalarea unui terminal de plată (POS) precum 

şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar aferent plății cu cardul 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2021; 

Având în vedere proiectul de hotărâre  înregistrat sub nr.828/18.03.2021 inițiat în baza  

referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr.787/15.03.2021, însoțit de raportul de 

specialitate al compartimentului de resort  nr.920/24.03.2021 și de avizele de aprobare ale  

comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

           În conformitate cu prevederile :  

-  art. 3, alin.(1), art.4  și art. 10 alin.(1) și (2) din HG nr. 1.235/2010 privind aprobarea  

Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, 

cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.G. nr.1070/2013  și prin H.G. nr.285/2020 ;  

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

privind Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- Ordinul nr.173/19.01.2011, pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul  

naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar ; 

-  prevederile OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată  

precum și prevederile HG nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare; 

 - art.87 alin.(3) , art.129 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.c) din Ordonanta de Urgenta Nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

            Art.1. - Se aprobă înregistrarea UAT Comuna Tiream în Sistemul naţional electronic de plată 

online (SNEP) a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat.  

Art. 2.- Se aprobă instalarea unui terminal de plată, dispozitiv electronic care poate prelua, 

stoca şi transmite informaţii despre plata prin card (POS), la casieria instituţiei. 

Art.2. -  (1) Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP şi interfaţarea, inclusiv cele aferente 

conectării la acesta, vor fi suportate din bugetul local al comunei Tiream; 

 (2) Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către: 

      a) Contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 

furnizorul său de servicii de plată;  

       b) UAT Comuna Tiream, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 

percepute de către furnizorul său de servicii de acceptare de plati electronice. 

(3) 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.- Selecția instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu respectarea 

prevederilor Ordinului nr.168//14/95/2011  pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

Art.4.-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Tiream, prin 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream.  

Art.5.- . Prezenta hotarare se comunică prin grija secretarului general al comunei cu: primarului 

comunei Tiream, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare,  compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului  comunei Tiream, se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro, 

secțiunea Monitorul Oficial Local   şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                                 Tiream, la 21 aprilie 2021 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează, 

       Consilier local : Zöld Alexandru                                    Secretar general UAT Tiream: 

                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Tehn.G.M. 
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              Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.139,alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare: 

         Nr.total al consilieri în funcţie :  11 ;                                    Voturi “pentru” : 11;   

         Nr. total consilierilor prezenţi :   11 ;                                   Voturi “ împotrivă”: nu sunt; 

         Nr. total al consilierilor absenţi : 0                                       Abţineri : nu sunt; 

         Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot:11 
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