
 
    

JUDEȚUL ARGEȘ  
MUNICIPIUL PITEȘTI  

PRIMAR  
       
     
        
                  DISPOZIȚIA NR.  822 / 2020 
 
 

 Primarul Municipiului Pitești; 
 Având în vedere Referatul nr. F/197879/25.06.2020 al Direcției Impozite și Taxe Locale; 
 Văzând prevederile OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică 

la nivelul autorităților și instituțiilor publice, Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de 
încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE 
precum și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
      DISPUNE: 
 
 

Art. 1. - Se stabilește tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către 
persoanele fizice și juridice a serviciilor disponibile online oferite de Primăria Municipiului Pitești 
- Direcția Impozite și Taxe Locale, potrivit Anexei la prezenta dispoziție. 

Art. 2. (1) - Actele emise în format electronic de către Primăria Municipiului Pitești - 
Direcția Impozite și Taxe Locale, vor fi semnate cu semnătură electronică calificată. 

(2) - Actele emise în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt asimilate înscrisurilor 
autentice. 

Art. 3. (1) - În vederea primirii documentelor în format electronic transmise de persoanele 
fizice și juridice, Primăria Municipiului Pitești - Direcția Impozite și Taxe Locale urmează să 
pună la dispoziția acestora portaluri proprii pe adresa: www.primariapitesti.ro. 

  (2) - În situația în care primirea documentelor electronice nu se poate realiza în 
conformitate cu prevederile alin. (1), se va utiliza poșta electronică. 

  (3) - Înscrisurile emise de Primăria Municipiului Pitești - Direcția Impozite și Taxe 
Locale, ca urmare a primirii unor documente în conformitate cu prevederile alin. (1) sau alin. (2) 
se comunică în format electronic, cu excepția situației în care există o cerere contrară. 

Art. 4. - Compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții, care va fi comunicată acestora de către 
Serviciul Administrație Publică Locală. 
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