
1 
 

R O M A N I A 

JUDETUL  BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

NR. 13 DIN 04.02.2021 

 

privind desemnarea persoanelor responsabile cu îndeplinirea atributiilor din PROTOCOLUL 

DE COOPERARE privind schimbul de informatii cu Directia Regim Permise de Conducere 

și Inmatriculare a Vehiculelor Bacau 

 

         Primarul Comunei Oncesti, Judetul Bacau; 

         Având in vedere: 

         - prevederile Protocolului-cadru de cooperare privind schimbul de informații, înregistrat la Primăria 

Comunei Oncești cu nr. 787/20.03.2018, cu nr. 83989/10.04.2018 la S.P.C.R.P.C.I.V. Bacău și cu nr. 

9159/02.05.2018 la Instituția Prefectului – Județul Bacău; 

         - Adresa nr. 70164/14.01.2021, prin care S.P.C.R.P.C.I.V. Bacău solicită transmiterea Listei cu 

persoanele desemnate prin Dispoziția primarului, responsabile cu îndeplinirea atribuțiilor din Protocolul 

de colaborare privind schimbul de informatii; 

         - Referatul secretarului general înregistrat la nr. 23/03.02.2021, prin care motivează înlocuirea uneia 

dintre  persoanele desemnate responsabile cu indeplinirea atributiilor din Protocolul de cooperare privind 

schimbul de informatii, ca urmare a suspendării contractului individual de muncă al acesteia; 

         - prevederile art. 2, alin. (1), ale art. 6, alin. (1), lit. c) și e) din Regulamentul (UE) 679/27.04.2016 

al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

         - prevederile art. 468 - 472 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

         - prevederile pct. 101, alin. (9) şi (10) din titlul IX - ,,Impozite şi taxe locale" din Anexa nr. 1 la 

H.G. nr. 1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

         - prevederile art. 68 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 11
2
, alin. (1), lit. a), d) şi e) şi ale art. 11

5
, alin. (1), lit. e) şi h) din O.G.                      

nr. 83/30.08.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere 

şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile art. 3 din Ordinul comun nr. 1069/1578/114/2016 emis de către viceprim-ministrul și 

ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului 

afacerilor interne pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX - ,,Impozite şi taxe locale" din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016; 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a) și e), ale  art. 196, alin. (1), lit. b), ale 

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

si completările ulterioare, emite următoarea     

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E: 

 

         Art. 1 - (1) Se desemnează dna MARDARE LOREDANA-OANA – referent Compartiment 

Financiar-Contabil și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei, 

persoana responsabilă cu îndeplinirea atributiilor din Protocolul de cooperare privind schimbul de 

informatii cu Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare  a Vehiculelor Bacău. 
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         (2) Se desemnează dl. GRIGOREANU IOAN – referent superior în cadrul Compartimentului 

Financiar-Contabil și Achiziții Publice, ca supleant al persoanei responsabile nominalizate la alin. (1). 

 

         Art. 2 – Atributiile persoanelor desemnate sunt următoarele: furnizează DRPCÎV/Serviciului 

public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor informaţiile din Registrul de 

evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII), în vederea efectuării 

menţiunilor privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi 

a vehiculelor înmatriculate. 

 

         Art. 3  - (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la 

autoritatea emitentă. 

         (2) Împotriva masurilor dispuse, persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios 

administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, în termen de 6 luni de la 

comunicarea soluţiei contestaţiei. 

         (3) Contestatia nu suspenda obligatia executarii masurilor dipuse prin prezenta dispozitie. 

 

         Art. 4 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii si se va comunica 

compartimentului de specialitate, potrivit competentelor legale, persoanelor nominalizate, precum si 

Institutiei Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

         Art. 5 – Persoanele nominalizate vor aduce la indeplinire prezenta dispozitie.  

 

 

 

 

 

                    PRIMAR,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


