
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.116 

DIN 25.11.2021 
 

privind înregistrarea Primăriei Comunei Șimand 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 ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
25.11.2021. 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 
- Raportul de specialitate al d-nei Chiș-Codruța Rodica, inspector in cadrul biroului 

financiar-contabil; 
- Prevederile art. 3 și art. 10 alin. (2) din H.G nr. 1235/06.12.2010, privind aprobarea 

realizării Sistemului Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor 
utilizând cardul bancar; 

- 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; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Șimand; 

- votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri. 
În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  - Se aprobă înregistrarea Primăriei Comunei Șimand în Sistemul Naţional Electronic 
de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 
Art.2. -  Primăria Comunei Șimand 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 către Primăria 
Comunei Șimand, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 
percepute de către furnizorul său de servicii de plată. 
Art.4. -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează biroul 
financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Șimand și se va comunica cu: 

- Primarul comunei şimand; 
- Instituția Prefectului – Județul Arad, Serviciul juridic și contencios administrativ. 

 
 

 Preşedinte de şedinţă,                      Avizat de legalitate, 
               Petrița Ștefănuț                                    Secretar general,  
                    Brîndaş Lavinia 
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