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DISPOZIŢIA  Nr.23
din data de 08.03.2022

privind  deseŢi:r:ur€p.   admiri.stmtor_ului  de interoperabimaie si utiliwlorii  pennu
accesul si utilizurea   sistemlui   inf iormaiic  securizat   PATRIMVEN

Primarul comunei  Rus ,
Având în vedere :

-     referatul nr. 730/07.03.2022 întocmit de responsabilul cu achiziţii publice  ;
•     Ordinul M.F nr.109/2022 pentru aprobarea procedurii privind înrolarea, precum şi modalităţile de

acces în Patrimven;
•      Ordinul  comun al ministrului  finanţelor publice nr.  1736/2012  şi  al  ministrului  administraţiei  şi

intemelor  nr.  279/2012  privind  aprobarea  modelului-cadru  al  protocolului  de  cooperare în  vedere
schimbului de infomaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei

publice locale;
•      prevederile  art.   61^l* @lin.   (6) dinLegea  nr.   207/2015    privind   Codul  deprocedura   fiscala,

cu modificarile  si completarile   ulterioare;
-      Regulamentul (UE) 2016/679, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile  Legii  nr.  455/2001   privind  semnătura  electronică,  republicată,   cu  completările
ulterioare;
-     OG nr.11/2021pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură

fiscală Şi  reglementarea unor măsuri fiscale (La articolul  69,  după alineatul  (1)  se introduce un nou
alineat,  alineatul  (1^1),  cu următorul  cuprins:     "(1^1) Autorităţile publice, instituţiile publice sau de
interes public  sunt obligate  să  se înroleze în  sistemul  informatic Patrimven,  astfel  cum  acesta este
definit la art. 70^1 alin.(2));
•  prevederile  art.   155  alin.(4)  lit (a)  şi  (b)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ  ,  cu

modificările Şi completările ulterioare.
/^#%#aft196alin(1),Iit.(b)dinO.U.Gnr57/2019privindCoduladministrativ,cu

modificările şi completările ulterioare.

DISPUN :

i4#.J.Sedesemneazăcaadministratordeinteroperabilitatepentmutilizareasistemuluiinfomatic
securizatPATRmEN,doamnaMînzatLetiţja-Aljna,consi.Jjer,c]asa1,gradprofesjonalsuperior
înc@drulcomp@rtimentuluicontabilitate(contabil)dinaparatuldespecialitatealprimaruluicomunei
Rus , judeţu] Sălaj;
4m    Se desemnează ca utilizatori ti  sistemului informatic securizat pAT"VEN ,
-DoamnaMicleNicoleta-Valentina,consilier,clasa1,gradprofesiondsuperiorîncadrul
compartimentuluicontabilitate(impoziteşitaxe)dinaparatuldespecialitatealprimaruluicomunei
Rus,judeţulSălaj.
-DoamnaCozmalleana-Sanda,consilier,clasa1,gradprofesionalsuperiorîncadrul
compartimentulriasisten*socialădinaparatuldespecialitatealprimaruluicomuneiRus,judeţul
Sălaj.

%Persoanelenominalizatelaaft1şi2vorducelaîndeplinireobligaţiilecedecurgdinprotocolu
deader"închei#cuAgenţiaNaţionalădeAdministrareFiscalăînvedereaaccesuluiînsistemul
infomaftsecurizatPATRlmN,respectândprocedurileşinomeledeconectarelareţeaşila
Servjcjjb djsponjbjle di'n cadrul acestui. sjstem jnfomatic. Dreci]m a nra`7al^-.'-Ţ --"       ' --.---
nal,+nl  t\~^+^_J.; _  __ _ __ _ Legjj nr. 677/2001,

şi libera circulaţie a



Ari4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoanele desemnate la art.1  şi 2.

Arf 5. Prezenta dispoziţie se publică , prin grija secretarului general al comunei , în temenele legale,
către:
-Ţnstituţia Prefectului -Jude"l  Sălaj  ;
-Compartiment contabilitate ;
-Persoanele desemnate la art.1 şi 2;
-Se Publică pentni aducere la cunoştinţă prin afisare si postare pe site:  ivww.comunarus.ro  ;
-Dosar dispozitii;
-A.J.F.P.Salaj  ;.
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