
  

 
                                                                                               

                                                                           
                      

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înregistrării U.A.T. Judeţul Buzău în 

Sistemul naţional electronic de plată online şi înrolarea în 
sistemul „Ghişeul.ro” 

 

 

 
Consiliul Judeţean Buzău; 

        Având în vedere: 
— referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat la nr.5276/22.03.2022; 
— raportul Direcţiei Economice înregistrat la nr.5277/22.03.2022; 

— avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

— avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

— referatul nr.2917/15.02.2022, întocmit de managerul proiectului 
„Planificare strategică, simplificare administrativă şi optimizare a unor 

servicii pentru cetăţeni, la nivelul judeţului Buzău”; 
— prevederile art.3 şi art.10 din Hotărârea Guvernului nr.1235/2010 

privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online 

a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, 
 

În temeiul art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 

şi completările ulterioare,                                   
     

        HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă înregistrarea U.A.T. Judeţul Buzău în Sistemul 

naţional electronic de plată online (SNEP) şi înrolarea în sistemul 
„Ghişeul.ro”. 

 
Art.2.(1) Se aprobă suportarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al 

U.A.T. Judeţul Buzău a plăţii comisioanelor generate de utilizarea sistemului 

de plată a impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul cardului bancar. 
                  (2) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru 

operaţiunile de tranzacţionare online aferente încasării taxelor şi impozitelor 
prin intermediul SNEP nu vor depăşi tarifele maximale aprobate prin ordin 

comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al 
ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor.   



  

 

  
 

 
 

 
Art.3. Direcția economică va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Instituției Prefectului - Județul Buzău, structurilor 
funcţionale din aparatul propriu, precum și publicarea acesteia pe  

site-ul autorității publice județene. 
 

 
 

 
 

                      PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 

 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

 
           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  

                                       
 
 
 
 

 
 
 
Nr. 58 
BUZĂU, 31 MARTIE 2022 

                                                       
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi 

„împotrivă”, - abţineri. 

 
 

 
 
 



  

 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
   Nr.5276/22.03.2022 
 
 

REFERAT 
     privind aprobarea înregistrării U.A.T. Judeţul Buzău în 
Sistemul naţional electronic de plată online şi înrolarea în 

sistemul „Ghişeul.ro” 
 

 

În baza art. art.3 şi art.10 din Hotărârea Guvernului nr.1235/2010 
privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a 

taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, se propune spre aprobare 
înregistrarea U.A.T. Judeţul Buzău în Sistemul naţional electronic de plată 

online (SNEP) şi înrolarea în sistemul „Ghişeul.ro”. 
        În conformitate cu prevederile art.3 din Hotărârea Guvernului 

nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de 
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, „Instituţiile 

publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au 
obligaţia să se înregistreze în SNEP, pentru furnizarea informaţiilor privind 

cuantumul obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat ale 
contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace de plată sau alte 

mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru 
Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pentru asigurarea accesului 

la o soluţie de plată electronică a acestora.” 
Conform art.10 din Hotărârea Guvernului nr.1235/2010 privind 

aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor 
şi impozitelor utilizând cardul bancar: 

        „(1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru 
operaşiunile de tranzacţionare online cu cardul bancar, aferente încasării 

taxelor şi impozitelor prin intermediul SNEP, nu vor depăşi tarifele 
maximale aprobate prin ordin comun emis de către Ministerul pentru 

Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

         (2) Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de 
către: 

         a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 
percepute de către furnizorul său de servicii de plată; 

         b)  beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice prevăzute la art.3, 

pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 
furnizorul său de servicii selectat conform art.8 alin.(2).” 

 
 

 

 



  

 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre dezbatere 

şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării U.A.T. 

Judeţul Buzău în Sistemul naţional electronic de plată online (SNEP) şi 

înrolarea în sistemul „Ghişeul.ro”. 

 
 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     Nr.5277/22.03.2022 
 
 

 
 

RAPORT      
     privind aprobarea înregistrării U.A.T. Judeţul Buzău în 
Sistemul naţional electronic de plată online şi înrolarea în 

sistemul „Ghişeul.ro” 
 
 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată au fost respectate  

prevederile Hotărârii Guvernului nr.1235/2010 privind aprobarea realizării 

Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor 

utilizând cardul bancar în raport cu atribuţiile şi competenţele specifice 

serviciului nostru, în ceea ce priveşte: 

- aprobarea înregistrării U.A.T. Judeţul Buzău în Sistemul naţional 

electronic de plată online (SNEP) şi înrolarea în sistemul „Ghişeul.ro”; 

- suportarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al U.A.T. Judeţul Buzău 

a plăţii comisioanelor generate de utilizarea sistemului de plată a 

impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul cardului bancar; 

- limitele comisioanelor percepute de furnizorii de servicii pentru 

operaţiunile de tranzacţionare online aferente încasării taxelor şi 

impozitelor prin intermediul SNEP nu vor depăşi tarifele maximale 

aprobate prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii 

informaţionale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului 

administraţiei şi internelor.   

     Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea   

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Ec. Liviu - Mihail Ciolan 
 


