
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
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noranAnuA nr. //
Din26 Februarie 2021

privind inregistrarea Primiriei Comunei NAPRADEA in Sistemul Na{ional Electronic de Plat5
on-line a taxelor qi impozitelor utiliz6nd cardul bancar (SNEP) qi modul de suportare

a comisionului bancar la tranzactiile on-line

Consiliul Local al ContuneiNdpradea, Judetul SALAJ
Av6nd in vedere;

o Expunerea de motive a Primarului comuneiNapradea nr.1259 din25.02.2021
o Raportul de specialitate al Compartimentului Impozite si Taxe Locale din cadrul Primdriei

comuneiNapradea, jude{ul Salaj, nr. 1250 din 25.02.2021;
o Raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate din cadrul Primlriei comunei

Napradea, jude{ul Salaj, nr. 1258 din 25.02.2021
Raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului LocalNapradea.

in conformitate cu prevederile:
o aft.3 qi art. l0 alin. (2) din HG nr. 1235106.12.2010 privind aprobarea realizdrii Sistemului

Na{ional Electronic de Platd on-line a taxelor qi impozitelor utilizAnd cardul bancar;
o pct. 2.2.3. din Ordinul nr. 168/1419512011 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru

implementarea Sistemului Nalional Electronic de Platd on-line a taxelor qi impozitelor
u1ihztnd cardul bancar,

-Avand in vedere prevederile afi.. 129 si art. 139 din OUG nr. 5712019 privind Codul
administrativ;

- in temeiul aft 196. Alin ( I ) din Ordorranta de Urgenta a Guvernul ui nr 571201 9 privind Codul
administrativ, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;

HOrAnASrn:

Art.1. Se aprobd inregistrarea Primlriei Comunei Napradea in Sistemul Na(ional Electronic
de Plat5 on-line a taxelor gi irnpozitelor utiliz6nd cardul bancar.

Art.2. Primlria Comunei Napradea va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plili
electronice in condiliile legii.

Art.3. Comisionul bancar in cazul pl6lilor on-line a taxelor, impozitelor qi a altor venituri
ale bugetului local efectuate utilizAnd cardul bancar, va fi suportat de:

o contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de platd percepute de c5tre furnizorul
s[u de servicii de plat[;

o Primdria Comunei Napradea, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de
platd percepute de c[tre furnizorul siu de servicii de plat[.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotlr6ri se incredinteaza Primarul

comuneiNapradea, judetul salaj gi compartimentul de contabilitate.
Art.S. Prezenta hotirdre se comunicd la:

- Institu(ia Prefectului Judefului Salaj;
- Dosar hotdrdri;
- Primarul comunei;
- Compartiment de Contabilitate;
- Locuitorii comunei.
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