
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înregistrării U.A.T. Judeţul Dolj în Sistemul naţional 

electronic de plată online şi înrolarea în sistemul Ghişeul.ro 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 19772/20.09.2021 al Direcţiei 

Economice, Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Locală Secretariat nr. 

21627/22.09.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate;   

în baza art. 3 şi a art. 10 din H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării 

Sistemului naţional electronic de plată online, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă înregistrarea U.A.T. Judeţul Dolj în Sistemul naţional 

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

Art. 2 – Se aprobă suportarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al U.A.T. 

Judeţul Dolj a plăţii comisioanelor generate de utilizarea sistemului de plată a 

impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul cardului bancar. 

 Art. 3 – Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, prin direcţiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj.  

 

 Nr. _____                      Adoptată la data de  _______ 2021 

 
 

   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

              DORIN COSMIN VASILE                                  ANDA NICOLAE 



 

 

JUDEŢUL DOLJ                   

DIRECŢIA ECONOMICĂ                   PREŞEDINTE, 

SERVICIUL BUGET-VENITURI               

Nr. 19772 / 20.09.2021                                                  DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind înregistrarea U.A.T. Judeţul Dolj în Sistemul 

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

 

În baza art. 3 şi a art. 10 din H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării 

Sistemului naţional electronic de plată online, cu modificările şi completările ulterioare 

şi în temeiul art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se propune spre 

aprobare înregistrarea U.A.T. Judeţul Dolj în Sistemul naţional electronic de plată 

online şi înrolarea în sistemul Ghişeul.ro. 

În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea 

realizării Sistemului naţional electronic de plată online, cu modificările şi completările 

ulterioare, „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 electronice 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 H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului 

naţional electronic de plată online, cu modificările şi completările ulterioare: 

 „(1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operaţiunile 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).”  

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare înregistrarea U.A.T. Judeţul 

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

 

             DIRECTOR EXECUTIV,    ÎNTOCMIT,  

                   MARIAN MECU                          CONSTANTIN ŞERBAN             



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat   

Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 21627/22.09.2021 

 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind  aprobarea înregistrării U.A.T. Județul Dolj  în Sistemul  

național  electronic de plată online și înrolarea în sistemul Ghișeul.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 

consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de 

consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

înregistrării U.A.T. Județul Dolj  în Sistemul  național  electronic de plată online și înrolarea în 

sistemul Ghișeul.ro, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a 

constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea înregistrării U.A.T. județul Dolj  în 

Sistemul  național  electronic de plată online și înrolarea în sistemul Ghișeul.ro; 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), 

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:  

- art.3 și art.10 din H.G. nr.1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată 

online, cu modificările și completările ulterioare ; 

- art. 182 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.  

 

 

 

 

             Avizat, 

         Șef Serviciu                     Întocmit, 

                                      Consilier Juridic  

             Daiana Stoica                                                    Mioara-Veronica Manea 

               

 




