
ROMANIA                                                               Nr. 80  din 23 decembrie 2021                                                                                                                                                               

Judetul Caras Severin                                                                   

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                                     

-Consiliul  Local –                          

 

                                                             HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înregistrării în Sistemului naţional electronic de plată online 

a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și înrolarea in sistemul 

“Ghiseul.ro” 

 

Consiliul  local  al  comunei  Eftimie  Murgu  intrunit  in  sedinta    din  data  de 23  

decembrie 2021,  

Avand in vedere : - prev. art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, 

- Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica-  

Republicată, 

- prev. art. 3 și art.10, alin. 2 din H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional  

electronic de plată online cu modificările și completarile ulterioare, 

- Hotărârii nr. 1070 din 11 decembrie 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 

- Hotărârii nr. 285/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului  

nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

- Hotărârii nr. 692/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului  

nr. 1235/2010 privind aprobarea Sistemului naţional electronic de plată online a 

obligaţiilor de plată către bugetul general consolidate 

- Normelor metodologice din 25 ianuarie 2021 de aplicare a Hotărârii 

Guvernului nr. 1235/2010 privind Sistemul național electronic de plată online, 

publicată în Monitorul Oficial nr 920 bis din 27 septembrie 2021  

 

     În temeiul art.129 alin.(2) lit. d), e), art. 136 alin (1), art.139, alin. (3) lit.f), art. 

196, alin (1), lit.a) și art 211 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1. Se aprobă înregistrarea UAT /comuna EFTIMIE MURGU, în sistemul 

Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar 

(SNEP), implicit se aproba inrolarea in sistemul “Ghiseul.ro”.   

       Art.2. Comisionul prevăzut de H.G. nr. 1070/2013, pentru plățile efectuate prin 

Ghiseul.ro, pentru taxe și impozite este susținut de instituție, din bugetul local al 

comunei Eftimie Murgu.   

        Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei 

Eftimie Murgu și Direcţia Fiscală a comunei Eftimie Murgu. 

https://idrept.ro/00136584.htm
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/228904
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/228904


       Art.4.Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 

Eftimie Murgu  în termenele legale către: Instituţia Prefectului, Compartiment 

Contabilitate, Trezoreriei, Primarului comunei Eftimie Murgu,  se aduce la cunoştinţa 

publică prin afişare pe pagina de internet a comunei Eftimie Murgu. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                            Contrasemnează, 

LAZĂR LAURENȚIU ȘUTA                                Secretarul general al comunei,   

                                                                                             LIVIU IMBRESCU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


