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HOTĂRÂRE 
privind înregistrarea Comunei Magura  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 Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   28.01.2021. 
Văzând: 
a) Referatul de aprobare nr. 11410/ 09.12.2020 a d-lui Hamad Al – Essa Talal viceprimarului 

Comunei  Măgura, judetul Bacău; 
b) Referatele de aprobare nr. 11433/ 09.12.2020 a d-lui Cons. Traistaru Vlad Ștefan și referatul de 

aprobare nr. 11496/ 10.12.2020 a dlor consilieri Traistaru Vlad Ștefan, Ciorcilă Răzvan, Băiceanu Sorina, Berușcă 
Lucian, Hamad Al – Essa Talal și Marcu Adrian; 

c) raportul de specialitate  înregistrat sub nr. 12127/ 31.12.2020 al d-nei Zaharia Mioara  al 
Compartiment financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Magura, județul Bacau. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a) din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
b) art. 3 și art. 10 alin. (2) din HG nr. 1235/ 06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului Naţional 

Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și completările ulterioare; 
c)  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. 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 alin. (1), 

art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul 
Administrativ 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Se aprobă înregistrarea Comunei Magura în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor 
şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

Art.2. Primăria Comunei Magura 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: 

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de 
servicii de plată; 

c) beneficiarul plăţii – Comuna Măgura, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute 
de către furnizorul său de servicii.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Comunei 
Magura, judetul  Bacau şi Compartiment financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și 
gestiune din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Magura, județul Bacau. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Măgura, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Măgura, judeţul Bacău și Instituţiei Prefectului județului Bacău şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: 
http://www.primaria-magura.ro. 

 

 

Nr.  7  
Din  28.01.2021 
Nr. de consilieri prezenţi _15__ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 28.01.2021, cu un numar de voturi „ pentru”_15_, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de _15_ consilieri 
prezenţi.   

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   …………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
 ……………….………………………… 
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