ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR. 35
privind aprobarea Protocolului –cadru de cooperare privind schimbul de informaţii
între Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor ( DRPCÎV), Instituţia
Prefectului Judeţului Dolj şi UAT Comuna Podari
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.03.2018,
Având în vedere Raportul nr. 2490 din 15. 03.2018 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP _
Compartimentul Taxe şi Impozite,
Văzând adresa cu nr. 2889/13.03.2018 a Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului
judeţului Dolj,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate
în data de 19.03.2018,
În conformitate cu prevederile pct. 101 alin. 9 şi 10 din Titlul IX ”Impozite şi Taxe locale” din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare; art.68 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, modificată şi completată, art.112 alin. (1) lit.a, d şi e şi art. 115 alin. (1) lit.e şi
h din OG nr.83/2001, 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, modificată şi completată prin Legea nr.362/2002, Legii nr.677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, modificată şi completată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. d) şi e ) coroborat cu alin. (6) lit. a pct.19 şi alin (7)
lit.a), art.45, art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Protocolul –cadru de cooperare privind schimbul de informaţii între Direcţia
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor ( DRPCÎV), Instituţia Prefectului Judeţului
Dolj şi UAT Comuna Podari, în forma prevăzută ( inclusiv cu anexe
subsecvente ) în Anexa la
prezenta hotărâre din care face parte integrantă
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari, dl. Gheorghiţă Constantin, pentru semnarea
Protocolului - cadru de cooperare.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIPCompartimentul Taxe şi Impozite , vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

DATA AZI, 19.03.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dragotă Stancu

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dinu Camelia

