România
Jud. Bistriţa-Năsăud
Comuna Şanţ
Primar

DISPOZIŢIE
privind revocarea dispoziţiei nr. 86 din 2 mai 2018 de numirea

administratorului şi a utilizatorului de interoperabilitate
din cadrul Primăriei comunei Şanţ;
Având in vedere: - referatul domnului Grapini Emil- secretar în cadrul apa
ratului Primărie comunei Şanţ înscris sub nr. 2274 din 17 mai 2018 în acest
sens;

-prevederile art. 61, alin. (2), (3), (5) şi (6), art. 68 şi art. 69
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi Ordinul ANAF nr.
3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii

şi Ordinul

ANAF nr. 3592/2016,
- prevederile O.M.F.P. nr. 2632/2016 anexele 1, 2 şi 3,
-prevederile art. 61 alin. (2), (3) si (5), art. 63 alin. (1) lit. a)

si alin.(2) din Legea nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publica locala,
republicata, cu modificările si completările ulterioare.
In temeiul dispoziţiilor art. 68 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu
modificările si completările ulterioare, Primarul comunei Şanţ;

DISPUN
Art. 1. Se revocă Dispoziţa Primarului comunei Şanţ cu nr. 86 din 2-05-2018
de numire a administratorului şi a utilizatorului de interoperabilitate din cadrul
Primăriei comunei Şanţ.
Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează
primarul comunei Şanţ.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică cu doamnele insp. Radu Anca-Florina

şi Iuşan Camelia-Leontina şi cu Instituţia Prefectului Judeţului Bistrita-Nasaud
în termen de 5 zile de la adoptare prin grija secretarului.
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România
Jud. Bistriţa-Năsăud
Comuna Şanţ
Nr. 2274 din 17-05-2018

REFERAT

Subsemnatul Grapini Emil secretar la Primăria corn. Şanţ jud. BistriţaNăsăud, având în vedere situaţia creată prin demisia din funcţie a administra
torului de interoperatibilitate a sistemului informatic PatrimVen din cadrul
Primăriei comunei Şanţ şi a recomandărilor făcute de către reprezentanţii
ANAF-ului nu a fost posibilă schimbarea din funcţia de utilizator de interoperabilitate în cadrul sistemul informatic PartimVen în cea de administrator sens în
care suntem obligaţi a revoca această dispoziţie şi a emite o dispoziţie nouă în
acest sens pentru a putea funcţiona în continuare acest sistem informatic în cadrul
Primăriei comunei Şanţ.
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