ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARUL COMUNEI TARCAU

DISPOZITIE
privind desemnarea administratorului de interoperabilitate qi utilizatorului
pentru accesul qi utilizarea sistemului informatic securizat PATRIMVEN.
Giina Iulian - primarul comunei Tarciu, jude{ul Neam{:
Av6nd in vedere dispoziliile art,6\ alin. (3) din Legea m.20712015 privind Codul
procedurd fiscald, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

de

JinAnd cont de prevederile:

- Ordinului ministrului finanlelor publice m. 2.63212016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului
Finanlelor Publice puse la dispozilia autoritdlilor gi instituliilor publice prin sistemul informatic
propriu:

-

Ordinului Pregedintelui Agenliei Nafionale de Administrare Fiscald

ff.

3.77012015 pentru

aprobarea Procedurii de furnizarc de infotmafii conform art. 61 din Legea nr. 20712015 privind Codul

de procedurd fiscald, cu modificdrile gi completdrile aduse prin Ordinul Preqedintelui Agenliei
Na{ionale de Administrare Fiscala nr. 3.59212016;
Urmare a adresei nr.9.876124.07.2011 a AgenJiei Judelene a Finanlelor Publice Neam{ cu
privire la facilitarea indeplinirii atribuliilor legale ale autoritdlilor publice locale prin intermediul
sistemului informatic securizat PATRIMVEN ce asigurd accesul la datele disponibile cu privire la
patrimoniul si veniturile cetdfenilor, precum qi condiliile de incheiere a unui protocol de aderare cu
A.N.A.F, in acest sens;
in temeiul art. 6l alin. (2) gi ale art. 68 alin. (1) din Legea administraliei publice locale
rv, 21 5 12001,, republicatd, cu modifi edrile qi completdrile ulterioare,

DISPUN:
Art.

I

Art.2

Se desemneazd. ca administrator de interoperabilitate pentru utilizarea sistemului
informatic securizat PATRIMVEN doamna BACIU MIOARA - consilier superior in
cadrul compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului.
Se desemneazd, ca utilizator al sistemului informatic securizat

CIRLIG ANA-LAURA
taxe locale.

-

PATRIMVEN doamna
consilier principal in cadrul compartimentului impozite gi

Art. 3 Persoanele nominalizate la art. I qi 2 vor duce la indeplinire obligaliile ce decurg din
protocolul de aderare incheiat cu Agenlia Nalionald de Administrare Fiscalb in vederea
accesului in sistemul informatic securizat PATRIMVEN, respectdnd procedurile gi
normele de conectarea la relea qi la serviciile disponibile din cadrul acestui sistem
informatic, precum gi prevederile Legii m.67712001, pentru proteclia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal qi libera circulalie a acestor date.
Art, 4 Secretarul comunei
dispozilie.

autoritdlilor

persoanelor mteresate ptezenta
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