
 
 

 
H O T Ă R Â R E  

privind înregistrarea UAT Oraș Slănic , în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și 
impozitelor 

    Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  

 Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de Primarul orașului Slănic, nr. 1837/55 din 
16.02.2021, în calitatea sa de iniţiator, Raportul întocmit de Serviciul financiar contabil, înregistrat sub 
nr.       1964/62 din 18.02.2021;  
      Având în vedere prevederile din: 

-  Art. 3 , art. 10, alin.(2) din Hotărârea Guvernului  nr. 1235/ 2010 privind Sistemul 
national electronic de plata online, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul  comun 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul 
național electronic de plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, modificat și 
completat ulterior 

- Ordinul ministrului comunicațiilor si societății informaționale nr. 173/2011 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind Sistemul național electronic de plata online a taxelor și impozitelor 
utilizând cardul bancar,     
     Tinând seamă de Avizele  Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local Slănic. 
    În temeiul art. 129, alin (2), lit.d), alin.(7), lit.a) , ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1. -  Se aprobă  înregistrarea UAT Oraș Slănic  în  Sistemul Național Electronic de 
Plată Online a taxelor și impozitelor (SNEP) 
      Art. 2. -  Comisionul aferent plății electronice cu cardul este suportat de către: 
   a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de către furnizorul său de 
servicii de plată; 
   b) UAT Oraș Slănic , pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul 
său de servicii 
       Art. 3.  -  Incepând cu data adoptării prezentei hotărâri , Hotărârea consiliului local nr. 65 din 
29.11.2017 își încetează valabilitatea. 

  Art. 4. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic, prin Serviciul financiar 
contabil . 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

EMIL MEȘTERU 
                                                                                  

CONTRASEMNEAZĂ,                                                
SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                                      

ISABELA CERASELLA COJOCARU 
 
Slănic,   25 februarie 2021 
Nr.  18                            
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 (majoritate simplă) 


