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HOTĂRÂRE  NR.17 
privind înregistrarea Oraşului Costeşti în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar  
 

 
            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în data                                
de 28.03.2019; 
            Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului oraşului Costesti, domnul ing.Baicea Ion, înregistrată sub 
nr.5308/20.03.2019; 

-Solicitarea nr.4149 din data de 05.03.2019, formulată de dl. Ghiţă Aurel- consilier în cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Costeşti, compartimentul Situaţii de Urgenţă-Monitorizare 
Video; 

-Referatul nr.5250 din data de 19.03.2019, întocmit de d-ra. Atanasiu Cristina-şef Serviciu Buget 
Contabilitate-Impozite şi Taxe Locale; 

Ţinând cont de prevederile: 
-art.3, art.5 şi art.10 alin.(2) din H.G. nr.1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului 

Naţional Electronic de Plată (SNEP) online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

-Ordinul nr.168/14/95/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind implementarea 
Sistemului Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;  

-Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 

             Văzând prevederile art.36 alin.2 lit.“d’ coroborat cu alin.(6) lit.”a”, punctul 19 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
             În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
       Art.1.(1)Se aprobă înregistrarea Oraşului Costeşti în Sistemul Naţional Electronic de Plată 
(SNEP) online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar. 
 (2)Se aprobă suportarea de către Oraşul Costeşti a cheltuielilor privind înregistrarea în Sistemul 
Naţional Electronic de Plată (SNEP) online a taxelor şi impozitelor, interfaţarea, inclusiv a cheltuielilor 
privind conectarea la SNEP. 

Art.2.(1)Oraşul Costeşti va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plãţi electronice, în 
condiţiile legii. 

(2)Comisionul bancar perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii 
electronice, nu va depăşi 2% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia în care 
aplicarea cotei de 2% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei şi va fi suportat din bugetul local al oraşului 
Costeşti. 
      Art.3.Se împuterniceşte dl. Ing. Baicea Ion – Primarul oraşului Costeşti pentru semnarea tuturor 
documentelor ce implică procedura de înregistrare în Sistemul Naţional Electronic de Plăţi (SNEP) online 
a taxelor şi impozitelor. 
 Art.4.Primarul oraşului Costeşti prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal : 
-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget contabilitate-impozite si taxe  locale;  

                                                                                        Dată astăzi:28.03.2019 
                     contrasemnează secretar oraş, 
                           Chiriţă Iuliana 

                                                                                                                                                                                                                                                           
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

TUDOR GHEORGHE GABRIEL 


