
ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

COMUNA BLÂNDEŞTI
CONSILIUL LOCAL BLÂNDEŞTI

HOTĂRÂRE
Nr.  51 din  26.10.2022 

privind înregistrarea Primăriei Comunei Blȃndești 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 Blândeşti; judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26.10.2022 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare;

Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a viceprimarului comunei 
Blȃndești, Constantin Ciobanu, referatul nr. 4336/2022 al compartimentului financiar contabil; 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blândeşti; 

Ţinând cont de  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; art. 6 al Normelor Metodologice de aplicare a H. G. nr. 
1235/2010 privind sistemul național electronic de plată online, aprobate prin Decizia nr. 34 din 
25 ianuarie 2021 al Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și 
completările ulterioare,

În baza art. 129, aliniat (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 139 și art. 196, aliniat (1), litera a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

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

Art. 2. Primăria Comunei Blȃndești 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:
- contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul 
său de servicii de plată;
- Primăria Comunei Blȃndești, 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 
Primarul Comunei Blȃndești, judetul Botoșani şi compartimentul financiar contabil.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
Consilier local – Ionuț HUŢANU     Secretar general comună

   Eduard-Dorel OROŞANU
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