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DISPOZIŢIA NR. 249 
 

Privitor la : desemnarea doamnei Niță Minodora, persoană cu rol de 
utilizator, în vederea accesării resurselor Sistemului informatic 
PATRIMVEN. 

 

Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul înregistrat la nr. 3735/30.09.2021 al secretarului general 

UAT Roșiile, județul Vâlcea prin care se solicită desemnarea a încă unei persoane cu rol de 
utilizator, doamna Niță Minodora, având funcția publică de consilier grad profesional superior 
în cadrul compartimentului asistență socială, în vederea utilizării serviciilor oferite de sistemul 
informatic al Ministerului Finanțelor Publice aplicația PATRIMVEN, rețea securizată de STS 
numai cu respectarea secretului fiscal, L. nr. 677/2001, a regulilor de protejare și manipulare 
conform protocolului de cooperare; Dispoziția nr. 127/2018 privind desemnarea doamnei 
Brabete Elena, având funcția publică de consilier superior în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, compartimentul buget-finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, cu rol de 
utilizator, în vederea accesării resurselor Sistemului informatic PATRIMVEN; 

În conformitate cu art. 7 din Ordinului MFP nr.2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor 
Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților si instituțiilor publice prin 
sistemul informatic propriu, cu completările ulterioare, Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Ordin MFP nr. 279/2012 și nr. 
1736/2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare in vederea 
schimbului de informații intre A.N.A.F. si autoritățile administrației publice locale, cu 
modificările ulterioare; Lege nr. 455/2001 privind semnătura electronica, republicată, cu 
completările ulterioare; 

În baza art. 155 alin. (1), (5) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea: 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1. Se desemnează doamna Niță Minodora, având funcția publică de consilier 
superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului, compartimentul asistență socială, 
cu rol de utilizator, în vederea accesării resurselor Sistemului informatic PATRIMVEN. 

Art. 2. Atribuțiile utilizatorului, persoanei căreia i se atribuie rolul, respectiv doamna 
Niță Minodora sunt cele stabilite potrivit Protocolului de cooperare in vederea schimbului de 
informații intre A.N.A.F. si autoritățile administrației publice locale, conform drepturilor 
stabilite de administratorul de interoperabilitate, cu respectarea regulilor de acces la sistemul 
informatic in conformitate cu drepturile conferite in sistemul informatic si atribuțiile de 
serviciu, a regulilor de protejare și manipulare conform protocolului de cooperare, secretului 
fiscal, L. nr. 677/2001 și a normelor incidente. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează doamna Niță 
Minodora. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, doamnei Niță Minodora, autorităților și 
persoanelor interesate prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Roşiile, 30.09.2021 
          Primar,                                          Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                                 Secretar general UAT Roșiile,  
                 AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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