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HOTĂRÂRE 
privind înregistrarea comunei Baia în Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor 

locale utilizând cardul bancar (SNEP)  

            Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, având in vedere: 

- referatul de aprobare  prezentat de primarul comunei Baia, înregistrat cu nr.7963  din 14.10.2021, 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului  înregistrat sub nr. 

7963 din 15.10.2021: 

- avizul  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Baia, înregistrat sub nr. 8466 din 

28.10.2021; 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1235/2010 privind Sistemului Național Electronic de plată online,  cu 
modificările aduse prin Hotărârea Guvernului nr.962 din 19.08.2020, 

- dispozițiile art.23, 24, 25 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(1), alin.(2), litera “b”, alin. (4), lit. b, alin.14,  art.139, alin.(1), art.196, alin.  

(1), lit.a din Codul administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu  

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă înregistrarea comunei Baia, județul Suceava în Sistemul național electronic de plată online a 

taxelor şi impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP). 

Art.2. - Comisionul aferent plății electronice  a impozitelor și taxelor locale cu ajutorul cardului bancar, vor fi 

suportate din bugetul local al comunei Baia. 

Art.3.- Selectarea instituției de credit acceptatoare de plăţi electronice se va face cu respectarea legislației în 

vigoare. 

Art. 4.- Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP şi interfaţarea, inclusiv cele aferente conectării la acestea, sunt 

suportate din bugetul local al comunei Baia. 

Art. 5.- Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul comunei prin compartimentul de specialitate.  
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