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Privind aprobarea contractului  privind acceptarea și prelucrarea tranzacțiilor de plată cu carduri prin 
intermediul SNEP 

 
     Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 
16.03.2021; 
       Având în vedere: 
       - referatul de aprobare a Primarului comunei Adunați, județul Prahova prin care propune aprobarea 
draftu-lui  de contract privind acceptarea și prelucrarea tranzactiilor de plată cu carduri prin  SNEP;   
       - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
         - avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 
       - avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu 
publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, 
familie şi protecţie copii; 
       - HCL Adunați nr.4/18.01.2021 privind înregistrarea Primăriei Comunei Adunați în Sistemul Naţional 
Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a 
comisionului bancar la tranzacțiile on-line; 
       În baza prevederilor: 
        -  art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.d) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  
       - pct 2.2.2. și 2.2.3.din Ordinul nr. 168/14/95/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 
implementarea Sistemului Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 
bancar cu modificările și completările ulterioare; 
       În temeiul art.196 alin.(1), lit.a), coroborat cu art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
                              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre: 

       Art.1. Se aprobă draft-ul de contract privind acceptarea și prelucrarea tranzacțiilor de plată cu carduri 
prin intermediul SNEP, între comuna ADUNAȚI și S.C RAIFFEISEN BANK SA .   
       Art.2. Se împuterniceste d-nul Savulescu Darius - Mihai, primarul comunei Adunați să semneze 
contractul privind acceptarea și prelucrarea tranzacțiilor de plată cu carduri prin intermediul SNEP.            
       Art.3. Se împuterniceste d-na Paraschiv Ileana - Cristina să efectueze toate demersurile necesare în 
vederea semnării contractului privind acceptarea și prelucrarea tranzacțiilor de plată cu carduri prin 
intermediul SNEP.           
       Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului general al comunei Adunați: 
                    -   Instituţiei Prefectului - judeţ Prahova; 
                    -   Primarului comunei Adunați - județ Prahova; 
                    -  Compartimentului Taxe, Impozite, Financiar, Contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Adunați;   
                   -   S.C RAIFFEISEN BANK SA; 
        

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,                  CONTRASEMNEAZĂ,    
                         DOGARU   ALEXANDRU - MARIAN                                                    SECRETAR    GENERAL,   
                                                                                                                        PETRUŢA  TERMENTU 
ADUNATI, 16. 03. 2021 
NR.16 
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