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HOTĂRÂREA nr. 48 

Din 02.11.2021   

privind înregistrarea comunei Șincai, județul Mureș, în Sistemul Național Electronic de Plată 

(SNEP) on – line a impozitelor și taxelor locale („Ghișeul.ro”) utilizând cardul bancar, 

instalarea unui terminal de plată (POS) precum și stabilirea modului în care este suportat 

comisionul bancar 

Consiliul local al comunei Șincai,  

 Analizând 

- Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr. 2829/27.10.2021 privind înregistrarea 

comunei Șincai, județul Mureș, în Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) on – line a impozitelor 

și taxelor locale („Ghișeul.ro”) utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum 

și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar;  

-Raportul de specialitate nr 2830/27.10.2021 

- avizul comisiei de specialitate. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 3, art. 5 alin. (1), art. 10 din Hotărârea nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic 

de plată online, cu modificările și completările ulterioare;  

- Normelor Metodologice din 2021 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind 

Sistemul naţional electronic de plată online aprobate prin Ordinul nr. 168/2011; 

 - Normelor Tehnice din 2011 privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin Ordinul nr. 173/2011; 

  - Ordonanței de urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. d), alin.(7), lit. s), alin. (14), art. 

139 alin. (3) lit. a), precum şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.    57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se  aprobă înregistrarea unității administrativ – teritoriale Comuna Șincai în Sistemul 

Național Electronic de Plată Online (S.N.E.P.) a taxelor și impozitelor locale, și implicit înrolarea în 

sistemul „Ghișeul.ro”.  

Art.2. Comisionul bancar perceput pentru plățile efectuate prin sistemul informatic 

„Ghișeul.ro” aferent taxelor, impozitelor și a altor venituri ale bugetului local,  utilizând cardul bancar 

vor fi suportate după cum urmează:  

a) de către plătitor (contribuabil), pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de 

către furnizorul său de servicii de plată; 

b) de către beneficiarul plății (Primăria comunei Șincai) din bugetul local al comunei Șincai, 

pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată.  

Art.3. – (1) Se aprobă instalarea unui terminal de plată, dispozitiv electronic care poate prelua, 

stoca și transmite informații despre plata prin card (POS), la casieria instituției.  

(2) Se mandatează Primarul comunei Șincai, domnul Vasile Pop, pentru efectuarea 

demersurilor necesare în vederea selectării și contractării unui furnizor de servicii de acceptare a plăților 

electronice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Art.4. Se aprobă plata online precum și plata la casieria instituției a taxelor și impozitelor locale 

prin utilizarea cardului bancar, prin intermediul mijloacelor electronice de plată. 

Art.5. Cheltuielile ocazionate cu administrarea și operarea terminalului de plată vor fi suportate 

din bugetul local al comunei Șincai, județul Mureș. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei Șincai, domnul Vasile Pop, și Compartimentul Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții 

Publice. 

Art.7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului 

general U.A.T Șincai, delegat,  Primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș 

pentru verificarea legalității, Compartimentul Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții 

Publice, Trezoreriei Mureș, Autorității pentru Digitalizarea României și se publică pe pagina de 

internet a instituției www.primariasincai.ro. 

  

Contrasemnează,                                                                                              Președinte de ședință, 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                          MOLDOVAN ANGELICA 

ONAC DAN – CRISTIAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


