
ROMANIA
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICE$TI DIN JUDE AR

HOTARARE
Nr.4 din 04.03.2021

prin care se stabilegte inregistrarea Unitifii Administrativ-Teritoriale Comuna Micegti din
Judelul ArgeE in sistemul Na{ional Electronic de PlatS online (sNEP) ti modul de

suportare a comisionului bancar la tranzacfiile onJine

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$, intrunit in
qedinJi publicd in data de 04.03.2021,

AvAnd in vedere:
- Proiectul de HotdrAre prin care se stabrleEte inregistrarea Unitdlii Administrativ-Teritoriale

comuna Micegti din Judeful Argeq in Sistemul Nalional Electronic de Plati online (SNEP) qi

modul de suportare a comisionului bancar la tranzac\rlle on-line, Proiect de Hotdrdre initiat de

urmdtorii consilieri locali din cadrul consiliului Local al comunei Micegt, judetul Argeg:

Claudia-Mariana DUMITRU qi Florin BUZATU;
- Referatul de aprobare w. 127 | din 05.02.2021 al iniliatorilor Proiectul de Hotlrdre prin

care se stabileEte inrigistrarea Unitdfii Administrativ-Teritoriale Comuna Micegti din Judeful

Argeg in Sistemul Na{ional Electronic de Plat6 online (SNEP) Ei modul de suportare a

comisionului bancar la tranzac{iile on-line;
- Raportul de specialitate nr. 1333 din 08.02.2021 al compartimentului de resorl din cadrul

aparatului de specialitate al Primarulut Comunei Micegti din Judeful Argeq;

in conformitate cu prevederile:
- Aft.3 Ei ar1. 10 alin. (2) din Hotdrdrea Guvemulur Rominiei nr.1235l2010 privind

sistemul nalional electronic de plat[ online, cu modificarile Ei completdrile ulterioare;

- ordinului comun al Ministerului comunicaliilor gi Societiiii Informafionale, al

Ministerulur Administrafiei qi Intemelor, al Ministerului Finanlelor Publice Nr.168/14195/201|

pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul nafional electronic de platd online a

iaxelor gi impozitelor utilizdnd cardul bancar, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

- Avdnd in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei

Micegti din Judeful Argeg: Avizul nr. 5 din 15.02,2021 al comisiei I; Avizul nr. 5 din 15.02.2021

al Comisiei II; Avizul nr. 5 din 1.5.02.2021 al Comisiei III;
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (l), alin. (7), art' 136 alin. (1), afi. 139 alin.(3) lit i)

art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanla de urgenla a Guvernului m.5'7120]19 privind Codul

administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobi inregistrarea Unitelii Administrativ-Teritoriale Comuna Micegti din

Judeful Argeg in Sistemul National Electronic de Platd Online (SNEP) 9i implicit se aprobi

inrolarea in sistemul "Ghi seul.ro".
Art.2. Unitatea Administrativ-Teritoriald comuna Micegti din Judelul Argeq. prin

Primarul Comunei Micegti din Judelul Argeg, va selecta Fumizotul de servicii de acceptare a

pldlilor electronice, in condiliile legii.
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Art,3. Comisionul aferent plSfii electronice cu cardul este suportat de cdtre:
a) pldtitor, pentru comisioanele afetente serviciilor de platd percepute de cdtre fumizorul sdu

de servicii de plati;
b) beneficiarul pldlii, Unitatea Administrativ-Teritoriald Comuna Micegti din Judelul Argeq,

din bugetul local al Comunei Micegti din Judeful ArgeE, pentru comisioanele aferente serviciilor
de platd percepute de cdtre fumizorul sdu de servicii.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredinJeazd
Primarul Comunei Micegti din Judeful Argeg gi Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite gi

Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Micegti din Judequl Argeg.
Art.S. Prezenta hotdrAre se comunic[, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului

general al unit[lii administrativ-teritoriale Comuna Miceqti din Judeful Argeg, in termenul
prevenx de lege, Prefectului Judelului Argeg, Primarului Comunei Micegti, Serviciului Financiar-
Contabilitate, Impozite gi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Mice$ti, instituliilor qi persoanelor interesate, qi se aduce la cunoqtinld public[ conform
prevederilor legale, respectiv prin publicarea pe pagina de intemet proprie a instinrliei
www.comunamicesti.ro - Monitorul Oficial Local.

Nr. 4 din d^t^ d.e 04.03.2021

IUL ARGES,

PRE$EDINTELE-DE $EDINTA,

legalitate,
CESTI DIN J
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