
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind înregistrarea UAT Valea Râmnicului în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a 

taxelor și impozitelor locale (SNEP), utilizând cadrul bancar și implicit înrolarea în sistemul ”Ghișeul.ro 
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
Având în vedere  : 

• referatul de  aprobare  al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la nr.1663 din 19.02.2021;  
• raportul de avizare al doamnei Matache Luciana inspector imp. și  taxe înreg. la nr.1664 din 19.02.2021; 
• raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului  local  înregistrat  la nr.1665 din 19.02.2021; 
• prevederile H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• prevederile art.I, art.3 și art.10 din H.G. nr.1070/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a 
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

• prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.d și alin.7 lit.s din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;   
• În temeiul  art. 139  alin.1,  art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
 

HOTĂRĂŞTE :  
 
Art.1.Se aprobă înregistrarea UAT Valea Râmnicului în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor 
și impozitelor locale (SNEP), utilizând cadrul bancar și implicit înrolarea în sistemul ”Ghișeul.ro. 

 
Art.2.Comisionul aferent plății electronice cu cardul, în cazul plăților on-line a taxelor, impozitelor și a altor 
venituri ale bugetului local, efectuate utilizând cardul bancar, este suportat de către: 
 

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii 
de plată; 
            b) beneficiarul plăţii, respectiv UAT Valea Râmnicului, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 
percepute de către furnizorul său de servicii selectat; 
 
Art.3.Primarul comunei împreună cu Compartimentul Impozite și taxe / executări silite, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
   19.02.2021                                                                                                      VALEA  RÂMNICULUI 

 Iniţiator 
 Primar, 

 Ing. Marian Galbenu  


