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HOTĂRÂRE
referitor la : însușirea Protocolului – Cadru de cooperare privind schimbul de
informații

Expunere de motive : Obiectul protocolului îl reprezintă cooperarea între
instituții publice, prin realizarea schimbului de informații prin mijloace electronice
interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în evidențele
fiscale locale și ale Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum și
a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate.
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului Comunei Fărcașele, cu privire la sustinerea
proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 1589 din 19.03.2018 ;
- raportul de specialitate nr. 1590 din 19.03.2018, al compartimentului de resort cu
privire la susţinerea proiectului de hotărâre ;
- raportul de avizare nr. 1591 din 19.03.2018, al Comisiilor de specialitate, din
cadrul Consiliului Local Fărcașele, cu privire la susținerea proiectului de hotărâre ;
- prevederile pct. 101, alin. (9) și (10) din Titlul IX „Impozite și taxe locale” la
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa nr.18758 din 09.03.2018 a Instituției Prefectului Olt, cu privire la
comunicarea Protocolului – cadru de cooperare, privind schimbul de informații;
- art. 68 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
și completările ulterioare;
- art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne nr.
1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 al Titlului IX „Impozite și taxe locale” la
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;
- prevederile art. 112 alin. (1) lit. a), d) și e) și art. 115 alin. (1) lit. e) și lit. h) din
Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cu modificările
și completările ulterioare, și Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea
cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal,
- prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 și art.80 – art.85, din Legea nr.24/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) raportat la cele ale alin.(6) lit.a), pct.16
și 19, alin.(9), art.39 alin.1, art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă însușirea Protocolului – cadru de cooperare privind schimbul
de informații între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Fărcașele, Direcția Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, prin serviciile publice comunitare,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. –Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
-D.R.P.C.I.V.
- Primarului comunei Fărcașele;
- Viceprimarului comunei Fărcașele;
- Biroul contabilitate, impozite și taxe locale;
- Persoană desemnată în acest scop.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NICOLAE ION

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Nr.18 din 23.03.2018

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară din data de 23 martie 2018, cu
respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi
împotrivă din numărul total de 13 consilieri prezenți în ședință
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