ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind desemnarea persoanei în calitate de administrator de
interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor,
angajaţi proprii la sistemul informatic PatrimVen în cadrul Primăriei
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava
Ioan MORARU, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
Luând în considerare:
- referatul întocmit de doamna Carmen IUGA având funcţia de şef birou buget
local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu, registru agricol,
cadastru, agricultură, relaţii publice în cadrul Primăriei Comunei Doma Arini, Judeţul
Suceava, înregistrat sub nr. 1616 din data de 09.03.2018;
- prevederile art. 2 pct. 2.5 al Anexei nr. 1 din Ordinul Ministerului Finanţelor
Publice nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice
puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu;
- prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 279/2012, şi
a Ministerului Finanţelor Publice nr. 1736/2012 privind aprobarea modelului-cadru al
protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală şi autorităţile publice locale;
- dispoziţiile art. 11 şi ale art. 68-71 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi
aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza prevederilor art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
/V

DISPUN:
Art. 1 - Se desemnează doamna Aurora STORUŞ, având funcţia publică de
execuţie de referent superior la Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice,
administrare patrimoniu din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, în calitate de administrator de
interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor, angajaţi

proprii la sistemul informatic PatrimVen, în cadrul Primăriei Comunei Doma-Arini,
Judeţul Suceava.
Art. 2 - Doamna Aurora STORUŞ va duce la îndeplinire prevederile acestei
dispoziţii, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la
cunoştinţa publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul
Suceava, pentru control şi legalitate.
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