
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

H O T Ă R Â R E A   Nr  6    /2022 
Privind inregistrarea unității administrativ teritoriale Comuna  Beriu  in Sistemul national electronic de 

plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a 

comisionului bancar la tranzactiile online 
 

Consiliul local al comunei Beriu ,judetul Hunedoara, intrunit în ședința ordinară din data de  27.01.2022 ; 

Avand in vedere :  Proiectul de hotărâre nr. 6/ 10.01.2022 și Referatul de aprobare  nr. 6/ 10.01.2022 al 
primarului comunei  Beriu   privind inregistrarea Primariei Comunei Beriu  in Sistemul national  electronic de plata 
online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la 

tranzactiile online; Raportul nr. 6/21.01.2022 al compartimentului  buget contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate; În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu 

nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 27.01.2022; 

In conformitate cu prevederile   art.3, art.4 si art.10 alin.(2) din H.G.R nr. 1235/2010 privind Sistemul 
national electronic de plata online, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Decizia 34/2021  pentru 
aprobarea normelor metodologice şi tehnice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul 
naţional electronic de plată online , emisă de Autoritatea  pentru Digitalizarea României ; 

 In temeiul art.106 alin.(3), art.129 alin.(2) lit d) , alin.(7) lit.s), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din 
OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ; 

HOTARASTE : 

               Art.1. Se aprobă înregistrarea UAT  Comuna Beriu în Sistemul național electronic de plată online a taxelor 

și impozitelor locale (SNEP), utilizând cadrul bancar și implicit înrolarea în sistemul Ghișeul.ro. 

     Art.2. Unitatea administrativ teritorială comuna Beriu va selecta furnizorul de servicii de acceptare de 
plăți electronice, in conditiile legii.  

     Art.3. Comisionul bancar in cazul platilor online a taxelor, impozitelor si a altor venituri ale bugetului 
local efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de:  

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

- beneficiarul plății respectiv, UAT comuna Beriu , din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 
percepute de către furnizorul său de servicii de plată. 

 Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insarcinează Primarul Comunei Beriu, 
judetul Hunedoara si compartimentul buget contabilitate. 

Art.5.Prezenta hotărâre se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului administrativ,  
Legea nr.554/2004,  cu modificările si completările ulterioare  

Art.6. Prezenta hotarare se comunica in scris ; -primarului comunei Beriu ; Institutia Prefectului- judetul 
Hunedoara ;  compartimentul buget contabilitate și se aduce la cunoștința publică prin afișare și publicare pe 
pagina de internet a instituției la adresa www.primariaberiu.ro 

Beriu, 27.01.2022    

Președinte de ședință,                            Contrasemnează, 

  Cimporesc Mircea Petru                Secretar general, 
                    Jr.Firidon Ionela 

Hotărâre  adoptată cu majoritate  simplă 

Total consilieri locali: 13 ,  prezenți 12  Vot deschis.   

pentru: 12  împotriva: 0     abțineri: 0  
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