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Domnule Primar, 

 
                    Subscrisa ............................................................. , cod fiscal..................,cu sediul în 

orașul....................., județul/sectorul......................., str............................., nr..... ............. bl..., ap. 

....., cod poștal .............., tel. ................., e-mail............................, împuternicim pe

 .................................................................................................. ...........care se legitimează cu B.I./C.I. 

seria....................., nr. .............. . 

o Solicit înregistrarea ca utilizator al Serviciului Electronic Impozite și Taxe Locale – 

Informare și plată online. 

o Solicit înlocuirea elementelor de identificare şi autentificare în Sistemul electronic de 

încasare a impozitelor si taxelor locale 

 
− Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere sunt prelucrate numai în vederea procesării şi 

soluţionării solicitării dumneavoastră. Primăria Municipiului Piteşti procesează şi arhivează datele în conformitate 

cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

679/2016. 

− Datele cu caracter personal furnizate vor fi înregistrate în sistemul electronic de plăţi. Scopul colectării datelor este 

înregistrarea utilizatorului în sistem şi prelucrarea automată a cererilor precum şi pentru înregistrarea corectă a 

plăţilor. 

− Refuzul de a completa datele solicitate determină imposibilitatea utilizării sistemului. 

− Primăria Municipiului Piteşti, cu sediul în strada Victoriei, nr. 24, cod postai 110017, mun. Piteşti, judeţul Argeş 

prelucrează date cu caracter personal cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 şi a legislaţiei naţionale 

privind protecţia şi securitatea datelor personale, în scopul exercitării competenţelor şi a furnizării serviciilor 

publice de către autorităţile administraţiei publice locale. 

− Datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre legale, conform art. 6 din GDPR. 

− Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară derulării tuturor activităţilor legale, apoi vor fi 

arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. Transferul către terţi a datelor cu caracter personal se face în conformitate cu 

obligaţiile legale ale instituţiei. 

− Drepturile dumneavoastră sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la 

restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual 

automatizat, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. 

− Informaţiile detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt afişate în incinta instituţiei noastre, în 

spaţiile unde se desfăşoară activitatea cu publicul sau pot fi vizualizate pe site-ul www.primariapitesti.ro. la 

secţiunea „Informaţii Publice - Protecţia Datelor cu Caracter Personal”. 

− Pentru orice alt aspect care ţine de protecţia datelor cu caracter personal şi prelucrarea acestora, puteţi contacta 

responsabilul pentru protecţia datelor (DPO) la telefon 0736699914, puteţi transmite o cerere la adresa de e-mail 

contactdpo@primariapitesti.ro. sau puteţi depune o cerere scrisă la sediul instituţiei. 

− Subsemnatul/a...............................................................  am luat la cunoştinţă de conţinutul acestei informări 

ataşate la prezenta cerere, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016. 

−  

 

       Data:.........................                                    Semnătura/Semnătură electronică calificată:........................................... 

 

Notă: Cererea și actele necesare se depun la sediul Direcției Impozite și Taxe Locala din B-dul Republicii, Nr. 81, Bl. 

G1, Pitești sau prin e-mail la adresa de poștă electronică scipj@primariapitesti.ro . Documentele care se depun prin e-

mail se semnează cu semnătură electronică calificată. 

 
Primăria Municipiului Piteşti vă informează că prelucrează date cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor 

Regulamentului (UE) 679/2016 şi Legii nr 190/2018 
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