
           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL 

Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun 

- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 46 /2022 

 

privind aprobarea înregistrării U.A.T. Comuna Ozun în Sistemul Național Electronic de 

Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (S.N.E.P.), utilizând cadrul bancar și implicit 

înrolarea în sistemul „Ghișeul.ro” 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3985/11.04.2022 al Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3986/11.04.2022 al primarului comunei Ozun, 

d-na ec. Bordás Enikő; 

 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Ozun; 

 Având în vedere prevederile art. 3-4 și art. 10 din H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul 

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

Având în vedere Ordinul comun al Ministerului comunicaţiilor şi societăţii 

informaţionale, Ministerului administraţiei şi internelor şi Ministerului finanţelor publice nr. 

168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. a) din 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 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. Comunei Ozun în Sistemul Național Electronic 

de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (S.N.E.P.), utilizând cadrul bancar și implicit 

înrolarea în sistemul „Ghișeul.ro”. 

 ART. 2. – Comisionul prevăzut de H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic 

de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, pentru plățile efectuate prin 

„Ghișeul.ro”, pentru taxe și impozite, este susținut de instituție, din bugetul local al comunei 

Ozun. 

 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 21 aprilie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ             

  ZÁTYI TIBOR                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 


