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H O T Ă R Â R E  
privind înregistrarea Județului Ialomița – Consiliul Județean Ialomița în  
Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către   

bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP) 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 12381/2020 - M din 16.06.2020 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa 

Examinând: 
- Raportul de specialitate comun nr. 12442/2020 - A din 16.06.2020 al Direcției 

Buget Finanțe și Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism; 
- Avizul nr. 12996/2020 - A din 22.06.2020  al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Avizul nr. 13035/2020 - M din 22.06.2020 al Comisiei economico-financiare şi 

agricutură, 
În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1235/2010 privind aprobarea Sistemului 

naţional electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general 
consolidate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii 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; 

- prevederile Ordinului nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 
cardul bancar, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  

Art.1. Se aprobă înregistrarea Județului Ialomița- Consiliul Județean Ialomița în 
Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către  bugetul 
județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP). 

 



 

Art.2. Comisioanele aferente utilizării sistemului de plată a taxelor și tarifelor 
datorate Județului Ialomița cu ajutorul cardului bancar prin intermediul SNEP vor fi 
suportate din bugetul local al Județului Ialomița. 

 
Art.3 Selecția instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu 

respectarea prevederilor Ordinului nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art.4 Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării 

plății electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în 
documentația de atribuire, nu va depăși 1% din valoarea tranzacției, dar nu va fi                  
mai mare de 30 de lei în situația în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai 
mare de 30 de lei. 

 
Art.5 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată spre ducere la îndeplinire direcțiilor și structurilor funcționale din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Județean Ialomița.   
 

 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                            Secretarul General al Judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                             Adrian Robert IONESCU 
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