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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea UAT - Județul Alba în „Sistemul național electronic de plată online” 

a obligațiilor de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS), 

precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2021. 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înregistrarea 

UAT - Judeţul Alba în „Sistemul naţional electronic de plată online” a obligațiilor de plată 

utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS), precum şi stabilirea modului în 

care este suportat comisionul bancar; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- 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; 

- H.G. nr. 285/2020 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; 

- O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Normelor metodologice pentru implementarea Sistemului Național Electronic de plată 

online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin Ordinul nr. nr. 

168/14/95/19 ianuarie 2011 comun, al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 

al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin Ordinul nr. nr. 173/19 ianuarie 2011 al 

ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. 

În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

            Art. 1. Se aprobă înregistrarea UAT - Județul Alba în „Sistemul național electronic de 

Plată online” a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând cardul bancar, conform 

prevederilor H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu 

modificările și completările ulterioare și implicit se aprobă înrolarea în sistemul „Ghișeul.ro”. 

Art. 2. Se aprobă plata din bugetul local al Județului Alba a următoarelor comisioane: 

a.) comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii 

electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentaţia de 

atribuire, nu va depăşi 1% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia 

în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei; 
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b.) comisionul plătibil instituției de credit acceptatoare de plăți electronice pentru 

verificarea conformității transferului de date, cu specificațiile standard ale „Sistemului național 

electronic de Plată online” se va percepe o singură dată, la înregistrarea instituției publice în 

„Sistemul național electronic de Plată online”, și nu va depăși echivalentul în lei a 300 euro, 

calculat la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ziua plății; 

c.) singurul alt tip de comision ofertat și acceptat va fi în afara celor specificate la lit. a și 

lit. b, cel aferent transferurilor efectuate de instituțiile de credit acceptatoare de plăți electronice, 

iar nivelul acestuia nu va depăși nivelul comisionului standard practicat de instituțiile de credit 

pentru decontarea ordinelor de plată de mică valoare și mare valoare în relația cu alte instituții de 

credit. 

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

stoca și transmite informații despre plata prin card (POS), la casieria Consiliului Judeţean Alba, 

pentru colectarea obligațiilor de plată către bugetul județului. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, direcţiile de 

specialitate, prin compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, 

instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și administrație publică şi Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                                                    Avizat pentru legalitate, 

                    PREŞEDINTE                                                   SECRETAR GENERAL                            

                   Ion DUMITREL                                                         Vasile BUMBU     

 

 

 

       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Înregistrat cu nr. 143 

Alba Iulia, 17 iunie 2021 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind înregistrarea UAT - Județul Alba în  

„Sistemul național electronic de plată online” a obligațiilor de plată utilizând  

cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS), precum și stabilirea  

modului în care este suportat comisionul bancar 

 

 

 Expunere de motive 

Prin H.G. nr. 285/2020 pentru  modificarea și completarea Hotărârii nr. 1235/2010 

privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de plată online a taxelor și 

impozitelor utilizând cardul bancar precum şi prin normele de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 

nr. 168/14/95/19 ianuarie 2011 comun, al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 

al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor public se creează 

persoanelor fizice și juridice posibilitatea de  achitare on-line a obligațiilor de plată prin 

utilizarea cardului bancar. Acest „ghișeu virtual de plăți” poartă denumirea de „Sistemul național 

electronic de plată on-line a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat” (SNEP), 

administrat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. 

 Conform art. 1 pct. 4 din actul normativ mentionat mai sus, „în vederea plăţii de către 

contribuabilii persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte entităţi fără 

personalitate juridică a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat prin utilizarea 

mijloacelor electronice de plată sau altor mijloace de plată, (...), instituţiile publice care 

desfăşoară activităţi de încasare a acestor obligaţii se vor înregistra în SNEP pentru furnizarea 

informaţiilor privind cuantumul acestora şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată 

electronică a respectivelor obligaţii”. 

 Utilizarea Sistemul Național Electronic de Plată online permite in principal creșterea 

încrederii cetățenilor în administrația locală, vizualizarea și plata debitelor unui contribuabil la 

nivel național, reducerea cheltuielilor operaționale, generarea de dovezi de plată, mărirea 

volumului de taxe colectate si disponibilitatea 24ore/zi, 7 zile/săptămână. 

 De asemenea, potrivit prevederilor legale în vigoare, în vederea facilitării încasării 

obligațiilor de plată la bugetul județului utilizând cardul bancar, se propune instalarea unui 

terminal de plata POS (Point Of Sale) la casieria instituției. 

 În conformitate cu prevederile legale menționate, este necesară înregistrarea Județului 

Alba în SNEP pentru a veni în sprijinul contribuabilor, în vederea optimizării procesului de 

colectare a obligațiilor de plată  către bugetul  județului utilizând mijloacele elecronice de plată. 

 

 Descrierea situației actuale 

 Consiliul Județean Alba, în data de 22 decembrie 2020, a adoptat Hotărârea nr. 300 

privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al județului Alba, în anul 2021. 

 Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea înregistrării UAT -

Județul Alba în „Sistemul național electronic de plată online” a obligațiilor de plată către bugetul 

județului utilizând mijloacele electronice de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui 

terminal de plată (POS) precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar. 

  

 Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- 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; 
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- H.G. nr. 285/2020 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; 

- O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Normelor metodologice pentru implementarea Sistemului Național Electronic de plată 

online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin Ordinul nr. nr. 

168/14/95/19 ianuarie 2011 comun, al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 

al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin Ordinul nr. nr. 173/19 ianuarie 2011 al 

ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. 

 

 

În sensul celor precizate mai sus, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele 

de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 143 din 17 iunie  2021. 

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de 

hotărâre, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
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ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  13391/17 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi redactării raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea UAT - Județul Alba în „Sistemul național electronic de plată online” 

a obligațiilor de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS), 

precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi  a a şedinţei „ordinară” 

care vaavea loc în data de 25  iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 143/17 iunie 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind înregistrarea UAT - Judeţul Alba în „Sistemul 

naţional electronic de plată online” a obligațiilor de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui 

terminal de plată (POS), precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar. 

  Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile Bumbu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind înregistrarea UAT - Județul Alba în „Sistemul național 

electronic de plată online” a obligațiilor de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui 

terminal de plată (POS), precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul 

bancar 

 

 

 

 Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea înregistrării UAT Județul Alba în 

Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) a obligațiilor de plată către bugetul județului 

utilizând mijloace electronice de plată, instalarea unui terminal de plată (POS) precum și 

stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar, în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată 

online, cu modificările și completările ulterioare, se instituie realizarea ”ghișeului virtual de 

plăți”, numit ”Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar”, denumit 

S.N.E.P., ca parte componentă a Sistemului Electronic Național (S.E.N.). 

 Hotărârea Guvernului nr. 285/2020 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, modifică și completează HG nr. 

1235/2010, stabilește prin art. 8 alin. 2 următoarele: ”instituţiile publice care desfăşoară 

activităţi de încasare a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat acceptă toate 

mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la 

acestea), iar în cazul în care optează pentru plata respectivelor obligaţii utilizând cardul bancar 

este necesar să îşi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, conform 

legislaţiei în vigoare”. 

 Totodată, prin Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii se reglementează obligativitatea pentru 

autoritățile administrației publice de la nivelul județelor și a municipiilor reședință de județ, de a 

organiza, în cadrul structurilor de specialitate în domeniul urbanismului și a amenajării 

teritoriului, Comisia pentru Acord Unic, în vederea obținerii, contra cost, la cererea solicitantului 

a avizelor și acordurilor necesare autorizării lucrărilor de construcții prin emiterea acordului 

unic, pe baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de contruire/desființare, 

însoțită de documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic. Potrivit art. 

II și art. III din legea menționată mai sus, ”solicitantul achită la casieria primăriei/consiliului 

județean sau prin intermediul https:///www.ghiseul.ro/ghiseul public taxele pentru avizele și 

acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în baza dispozițiilor de plată emise de către 

secretariatul C.A.U. în ziua depunerii documentelor, chitanțele atașându-se la cererea pentru 

obținerea avizelor și acordurilor prin intermediul C.A.U”. 

 Conform prevederilor legale, comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru 

operațiunile de tranzacționare online cu cardul bancar, aferente încasării obligațiilor de plată prin 

intermediul SNEP, nu vor depăși tarifele maximale aprobate prin ordin comun de către Ministrul 

comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Ministrul administraţiei şi internelor şi Ministrul 

finanţelor. 
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 Potrivit art. 10 alin. 2 din HG nr. 1235/2010 ”comisionul aferent plăţii electronice cu 

cardul este suportat de către: 

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

furnizorul său de servicii de plată; 

 b) beneficiarul plăţii, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de 

către furnizorul său de servicii”. 

  

 De asemenea capitolul 2 pct. 2.2.4. lit. a din Normele metodologice privind Sistemul 

național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin 

Ordinul MCSI//MAI/MFP nr. 168/14/95/2011, cu modificările și completările aduse de HG nr. 

285/2020  prevede ca ”în documentaţiile de atribuire elaborate de instituţiile publice în vederea 

selectării instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se vor avea în vedere următoarele 

cerinţe minime şi obligatorii: 

 a) comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii 

electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentaţia de 

atribuire, nu va depăşi 1% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia 

în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei; 

 b) comisionul plătibil instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice pentru 

verificarea conformităţii transferului de date cu specificaţiile standard ale SNEP se va percepe o 

singură dată, la înregistrarea instituţiei publice în SNEP, şi nu va depăşi echivalentul în lei a 

300 euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în 

ziua plăţii; 

 c) singurul alt tip de comision ofertat şi acceptat va fi, în afara celor specificate la lit. a) 

şi b), cel aferent transferurilor efectuate de instituţiile de credit acceptatoare de plăţi 

electronice, iar nivelul acestuia nu va depăşi nivelul comisionului standard practicat de 

instituţiile de credit pentru decontarea ordinelor de plată de mică şi mare valoare în relaţia cu 

alte instituţii de credit; 

 d) instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice selectată efectuează tranzacţiile 

din SNEP utilizând standardul de securitate 3D-SECURE; 

 e) plata comisioanelor suportate de instituţia publică beneficiară se va efectua lunar, în 

baza documentelor justificative emise de instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice; 

 g) instituţiile de credit selectate în urma achiziţiei au obligaţia de a fi înregistrate în 

SNEP la momentul depunerii ofertei.” 

 De asemenea, potrivit prevederilor legale în vigoare, în vederea facilitării încasării 

obligațiilor de plată la bugetul județului utilizând cardul bancar, se propune instalarea unui 

terminal de plata POS (Point Of Sale) la casieria instituției. 

 

   

* 

*              * 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, precum și necesitatea de a veni  în sprijinul optimizării 

procesului de colectare a obligațiilor de plată către bugetul local al județului, Direcţia Dezvoltare 

şi Bugete prezintă spre analiză şi aprobare prezentului proiect de hotărâre, în conformitate cu 

actele normative în vigoare. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Marian Florin Aitai 

  

 


