
Domnule Primar, 

 

        Subsemnatul, ………………………………………, CNP: ……..……………., domiciliat în 

localitatea ………….……….., cod poștal  ….., str. ……………………., nr. …., bloc  .…., scara, 

…, etaj …., ap. ….., județul ……………..,  sector  ......., nr. telefon …………………,   e-mail 

………………………………  . 

 

o        Solicit înregistrarea ca utilizator al Sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor 

locale. 

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

încasare a impozitelor și taxelor locale, din motive de securitate. 
 

   - Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere sunt prelucrate numai în vederea procesării și 

soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria Municipiului Pitești procesează și arhivează datele în conformitate cu 

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

caracter personal și 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 plăți. Scopul colectării 

datelor este înregistrarea utilizatorului în sistem și prelucrarea automată a cererilor precum și pentru înregistrarea 

corectă a plăților. 

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

   - Primăria Municipiului Pitești, cu sediul în strada Victoriei, nr. 24, cod postal 110017, municipiul Pitești, 

județul Argeș prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și a 

legislației naționale, privind protecția și securitatea datelor personale, în scopul exercitării competențelor și a 

furnizării serviciilor publice de către autoritățile administrației publice locale. 

   - Datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, conform art. 6 din GDPR. 

          - Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară derulării tuturor activităților legale, apoi 

vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Transferul către terți a datelor cu caracter personal se face în 

conformitate cu obligațiile legale ale instituției. 

          - Drepturile dumneavoastră sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la 

restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional 

individual automatizat, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal. 

          - Informațiile detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt afișate în incinta instituției noastre, 

în spațiile unde se desfășoară activitatea cu publicul sau pot fi vizualizate pe site-ul www.primariapitesti.ro. 

la secțiunea „Guvernanță Locală - Informații Publice - Protecția Datelor cu Caracter Personal”. 

          - Pentru orice alt aspect care ține de protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora, puteți 

contacta responsabilul pentru protecția datelor (DPO) la telefon 0736699914, puteți transmite o cerere la 

adresa de e-mail contactdpo@primariapitesti.ro sau puteți depune o cerere scrisă la sediul instituției. 

  - Subsemnatul/a ........................................................................... am luat la cunoștință de conținutul acestei 

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

                       Data,                                                                                             Semnătura, 

 

 

Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit 

prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr 190/2018. 

 

 

  JUDEŢUL ARGEŞ 

  MUNICIPIUL PITEȘTI 

   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  PITEŞTI 

     DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

      Piteşti, b-dul. Republicii, Nr. 81 Bl. G1, Cod poştal : 110013 

       Telefon: 0248707422 

E-mail: scipf@primariapitesti.ro 

       https://www.primariapitesti.ro 

       https://impozitesitaxe.primariapitesti.ro 

 

 

 


