
ROMÂNIA  
JUDETUL NEAMȚ 

COMUNA SĂBĂOANI  
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

Nr. 140 din 27.12.2022 
privind înregistrarea Comunei Săbăoani în Sistemul National Electronic de Plată on-

line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare  
a comisionului bancar la tranzactiile on-line 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
c) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
d) art. 3 și art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării 

Sistemului National Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, 
modificată si completată prin H.G.nr. 692/2020; 

e) Decizia A.D.R. nr. 34/2021 pentru aprobarea normelor metodologice și tehnice de 
aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul national electronic de plata 
online, 

luând act de:  
- referatul de aprobare al primarului comunei Sabaoani in calitatea sa de initiator, 

înregistrat sub nr. 16028/23.12.2022; 
- raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Săbăoani înregistrat sub nr. 16029/23.12.2022; 
Văzând avizele comisiilor: 
- pentru agricultură, activitate economico-financiară, amenajarea teritoriului și 

urbanism, protectia mediului și turism, servicii si comert, 
- pentru administrația publică locală, juridică și de disciplina, apararea ordinii și liniștii 

publice, a drepturilor cetatenilor, munca si protectie sociala,protectie copii . 
- pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret și sport, 
Respectând prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ 

nr. 57/2019;  
În temeiul art. 196 alin.( 1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ 

nr. 57/20 I 9, 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂBĂOANI adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1. Se aprobă înregistrarea COMUNEI SĂBĂOANI în Sistemul National Electronic 

de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.  
Art.2. Comuna Săbăoani va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăți 

electronice în condițiile legii.  



Art.3. Comisionul bancar în cazul plăților on-line a taxelor, impozitelor și 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;  

- Comuna Săbăoani, 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 Săbăoani prin aparatul de specialitate.  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Săbăoani, Institutiei Prefectului 
judetul Neamt și se aduce la cunoștinta publica prin afișarea la sediul primariei precum și prin 
publicarea pe pagina de internet. 

 
 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                        CONSILIER, 

                                                                 ANTOCI IOSIF 
          CONTRASEMNEAZĂ: 
         SECRETAR  GENERAL, 

MARICICA ROBU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  17 voturi “ pentru” , 0 “ împotrivă”, 0 “ abțineri”, fiind 

prezenți 17 consilieri locali din totalul  de 17 consilieri. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL 
COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI NR….../2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …./…../2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …./…../2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …./…../2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …./…../2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ...../...../2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după 
caz 

…./…../2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 

sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 



 

 

 

 

 

 


