
ROMÂNIA-JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL CHISINEU-CRIS 

Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş, 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Oraşului Chişineu Criş, d-l Burdan Gheorghe 
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Chişineu Criş; 

Referatul d-nei Manea Măria, şeful Biroului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
Chişineu Criş 

Referatul d-nei Mătiuţ Florina, consilier în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Oraşului Chişineu Criş; 

Prevederile H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar; 

Prevederile cap. II din Ordinul comun al Ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale , Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului Finanţelor publice 
nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemului 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar; 

Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea 215/2001, republicată 
a administraţiei publice locale; 

12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă 
în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 

215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art 1 - Se aprobă înregistrarea Oraşului Chişineu Criş în Sistemul Naţional 

Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar (SNEP). 
Art. 2 - Comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent 

efectuării plăţilor electronice cu cârdul, a impozitelor şi taxelor locale, al cărui nivel 
maximal nu va depăşi 2% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în 
situaţia în care prin aplicarea cotei de 2% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei, va fi 
suportat în întregime de către contribuabilul care efectuează plata. 

Art 3 - Furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice va fi selectat 
conform legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de servicii. 

Art 4 - Hotărârea se comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad 
- Primarului Oraşului Chişineu Criş 
- Biroului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Oraşului Chişineu Criş 
- cetăţenilor oraşului Chişineu Criş prin afişare 

Red./dact 
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H O T Ă R Â R E A Nr. 14 
Din 15.februarie. 2012 

privind înregistrarea Oraşului Chişineu Criş în Sistemul Naţional Electronic de Plată a 
Taxelor şi Impozitelor utilizând Cârdul Bancar 
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