
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
H O T Ă R Â R E   

 
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 
inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ 

teritorială a comunei Vânători-Neamț 
 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț;   
Avand în vedere: 

-prevederile ORDONANŢEI nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi 
fiscale; 

-referatul de aprobare înregistrat sub nr.4943 din 25.10.2019 privind instituirea unor 
facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 
principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Vânători-Neamț;  

-raportul de specialitate al Biroului Impozite și Taxe  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 4943 din 25.10.2019; 

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
In temeiul prevederilor  art. 129, alin. (4) lit.c),  art. 139 alin.(3), lit.c) și ale art.196 

alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, inclusiv datorate bugetului 
local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Vânători-Neamț. 

Art.2 Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la art. 1 constituie Anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică până la data de 16.12.2019 
inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul de soluționare 
de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2019. 

Art.3 Biroul Impozite și Taxe va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

Nr.63 
Din 31.10.2019                            

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Alexandru URZICĂ                                                          

                                                                                     
                                                                                       Contrasemnează, 

                                                                                         Secretar, 
                                                                                         Alina-Iuliana FLOȘ 
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PROIECT                                                         

ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
H O T Ă R Â R E   

 
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 
inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ 

teritorială a comunei Vânători-Neamț 
 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț;   
Avand în vedere: 

-prevederile ORDONANŢEI nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi 
fiscale; 

-referatul de aprobare înregistrat sub nr.4943 din 25.10.2019 privind instituirea unor 
facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 
principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Vânători-Neamț;  

-raportul de specialitate al Biroului Impozite și Taxe  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 4943 din 25.10.2019; 

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
In temeiul prevederilor  art. 129, alin. (4) lit.c),  art. 139 alin.(3), lit.c) și ale art.196 

alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, inclusiv datorate bugetului 
local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Vânători-Neamț. 

Art.2 Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la art. 1 constituie Anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică până la data de 16.12.2019 
inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul de soluționare 
de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2019. 

Art.3 Biroul Impozite și Taxe va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

 
Iniţiator, 

Primarul comunei Vânători-Neamţ, 
jr.Maria PETRARIU 

 
                                                                                                           Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                                    Secretar                               
                                                                       Alina-Iuliana FLOŞ         
 
 
                                                           
 



                                                               ROMÂNIA 
                               JUDEŢUL NEAMŢ 
                       COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
                          Str. Ştefan cel Mare, nr.174  
           Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
                              Nr.4943   din  25.10.2019  

 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii 
de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 

31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
administrativ teritorială a comunei Vânători-Neamț 

 
 
 
Având în vedere prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități 

fiscale, care conferă, potrivit prevederilor art.32, posibilitatea Consiliului Local de a 
stabili printr-o hotărâre procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 
restante la 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
comunei Vânători-Neamț: 
 
Art. 32 ”Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 
2018 datorate bugetelor locale: 
(1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 
1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către 
unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale 
ale municipiului Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, 
aplicarea acestor prevederi. 
(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare 
a anulării accesoriilor”. 
 

Ținând seama de interesul general de susținere a creșterii economice prin sprijinirea 
contribuabililor aflați în dificultate și pentru maximizarea încasărilor bugetare, conform 
art. 136 din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă supun spre dezbatere și 
aprobare, Proiectul de hotărâre pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019 
privind instituirea unor facilități fiscale și a procedurii din anexa la H.C.L. prin care 
se va proceda la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 
31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza  
comunei Vânători-Neamț. 
 
 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
                                                                



                                                               ROMÂNIA 
                               JUDEŢUL NEAMŢ 
                       COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
                          Str. Ştefan cel Mare, nr.174  
           Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
                              Nr.  4943  din  25.10.2019  

 
                                                                                                       Aprob, 
                                                         Primar, 
                jr. Maria PETRARIU 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii 

de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 
31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 

administrativ teritorială a comunei Vânători-Neamț 
 
Având în vedere: 
- prevederile art. 32 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale: 
 
„Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 
datorate bugetelor locale: 
(1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 
1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către 
unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale 
ale municipiului Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, 
aplicarea acestor prevederi. 
(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare 
a anulării accesoriilor.” 
 
- stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, pentru 
debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică - care 
la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante 
administrate de organul fiscal local 
 
- maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local. 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. (b) și alin. 4, lit. (c), art. 139, 
alin. 3, art. 140, și art. 196, alin. 1, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu respectarea prevederilor legale, vă supunem spre dezbatere și aprobare 
Proiectul de hotărâre pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019 privind instituirea 
unor facilități fiscale și a procedurii din anexa la H.C.L. prin care se va proceda la 
anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a 
comunei Vânători-Neamț. 

Biroul Impozite și Taxe, 
șef birou, Elena STANOAIA 

 
 



 

Anexă la H.C.L. nr. 63 din 31.10.2019 

 

PROCEDURA 
de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 

inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială  
a comunei Vânători-Neamț 

 
1. Dispoziții generale 
(1) Prezenta procedură se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără 
personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale 
restante administrate de organul fiscal local sub un milion lei. 
(2) Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri şi debitorii – persoane fizice sau entităţi fără 
personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale ori instituţiile publice - care au obligaţii bugetare 
principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari. 
(3)Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului 
locale, mai mari sau mai mici de 1 milion lei, se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale, 
optional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi. 
(4)Prin hotărârea prevăzută la alin. (3) consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării 
accesoriilor. 
(5) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ teritorială a comunei Vânători-Neamț, adoptată 
prin hotărâre a Consiliului Local. 
 
2. Obiectivul și scopul procedurii 
Stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, maximizarea încasărilor 
bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local, precum și respectarea principiului egalității de 
tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a 
facilităților fiscale, atât în cazul persoanelor juridice cât și al persoanelor fizice și a celor asimilate 
acestora. 
 
3. Durata aplicării procedurii 
Prezenta procedură se aplică până la data de 16.12.2019 (data limită de depunere a cererii sub 
sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 
31.12.2019. 
 
4. Condiții necesare 
(1) Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 
decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
 
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul 
fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv; 
 
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii 
administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 16 
decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; 
 
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-
au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local; 
 
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a 
condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de 16.12.2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 
(2) Accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori 
prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare 



datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
 
a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 16 decembrie 
2019 inclusiv; 
 
b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice 
modalitate prevăzută de lege până la 16 decembrie 2019 inclusiv. 
 
5. Modalitatea de implementare a procedurii 
(1) Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea accesoriilor potrivit prezentei hotărâri, 
pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa, până cel mai târziu la data depunerii 
cererii. 
(2) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), procedura de executare silită nu 
începe sau se suspendă. 
(3) Prevederile alin.(2) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii. 
 (4) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit 
prezentei proceduri, vor depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 16.12.2019 inclusiv, 
sub sancţiunea decăderii. 
(5)  Cererea va fi analizată în termen de 5 zile de la data înregistrării la Biroul Impozite și Taxe, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț.  În urma analizei efectuate, se 
va întocmi un referat de către Biroul Impozite și Taxe, care va fi supus spre aprobare primarului comunei 
Vânători-Neamț, fără a fi necesară aprobarea fiecarei cereri prin hotărâre a Consiliului Local. În baza 
referatului de acordare/neacordare, se va emite de către Biroul Impozite și Taxe decizia de calcul privind 
acordarea/neacordarea facilității. 
(3) Operarea efectivă a facilităților acordate se va efectua în baza referatului aprobat și a deciziei de 
calcul a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare datorate bugetului local al comunei Vânători-Neamț 
pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta procedură, după care vor fi scăzute din 
evidențele fiscale, despre acest lucru fiind înștiințat contribuabilul care a depus cererea; 
(4) Biroul Impozite și Taxe verifică îndeplinirea condiției privind achitarea integrala a obligatiilor 
bugetare, precum și respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri; 
(5) În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei proceduri, Biroul 
Impozite și Taxe  îi comunică în scris acest lucru. 
 
Formulare anexă care fac parte integrantă din prezenta procedură:  
 

1. Cerere de anulare a accesoriilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019; 
2. Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii; 
3. Decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ – JUDEȚUL NEAMŢ 
BIROUL IMPOZITE ȘI TAXE 
 
Nr. _________ din ______________ 

 
 

1. CERERE 
de anulare a accesoriilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 

 

Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului 

Denumirea/Numele şi prenumele                         Denumirea/Numele şi prenumele 

________________________________              ___________________________  

Adresa__________________________               Adresa__________________________ 

Codul de identificare fiscală / CNP                      Codul de identificare fiscală / CNP 

________________________________               ________________________________ 

Obiectul cererii 
 
I_I Anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 
2018 (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi de nedeclarare, penalităţi, orice 
alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 
privind instituirea unor facilităţi fiscale, art. 32 și Hotărârii Consiliului Local  nr. 63 din 31.10.2019. 
 
I_I Anularea obligaţiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii 
Date de identificare a debitorului principal 
Codul de identificare fiscală   

Denumirea/Numele şi prenumele   

Cuantumul obligaţiilor bugetare pentru care a 
fost atrasă răspunderea (lei) 

  

 
 
 

Semnătura contribuabil/imputernicit 
.................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ – JUDEȚUL NEAMŢ 
BIROUL IMPOZITE ȘI TAXE 
Nr. _________ din ______________ 
 

2. D E C I Z I E 
de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

 
Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului 
Denumirea/Numele şi prenumele                         Denumirea/Numele şi prenumele 
________________________________              ___________________________  
Adresa__________________________               Adresa__________________________ 
Codul de identificare fiscală / CNP                      Codul de identificare fiscală / CNP 
________________________________               ________________________________ 
 

În temeiul art. 32 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr. 63 

din 31.10.2019, având în vedere cererea nr. .................. din data de ………….., inregistrată la organul 

fiscal sub nr. ..................... din data de ……………., luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr. 63 din 31.10.2019 

pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, 

Se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale, în sumă totală 

de ....................... lei, reprezentând: 

                                                                                                                                       - lei - 

Nr. crt. 
Denumirea obligaţiei 

bugetare 
Dobânzi/Majorări de 

întârziere 
Penalităţi de 

întârziere 
Alte obligaţii 

accesorii 

0 1 2 3 6 

1.         

2.         

........         

Total general       

 
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în 
termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal prevăzut de art. 270 al 
aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia 
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
                PRIMAR,                        ȘEF BIROU,                          ÎNTOCMIT, 
          Maria PETRARIU         Elena STANOAIA               __________________ 
 
 
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

 
 
 



 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ – JUDEȚUL NEAMŢ 
BIROUL IMPOZITE ȘI TAXE 
Nr. _________ din ______________ 
 

 
 

3. D E C I Z I E 
de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

 
Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului 
Denumirea/Numele şi prenumele                         Denumirea/Numele şi prenumele 
________________________________              ___________________________  
Adresa__________________________               Adresa__________________________ 
Codul de identificare fiscală / CNP                      Codul de identificare fiscală / CNP 
________________________________               ________________________________ 
 

În temeiul art. 32 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr. 63 
din 31.10.2019, având în vedere cererea nr. .................. din data de ………….., inregistrată la organul 
fiscal sub nr. ..................... din data de …………….,  

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa 
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale și  H.C.L. nr. 63 din 31.10.2019, 

 
se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. 
 
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii: 
............................................................................................. 
Temeiul de drept: 
............................................................................................. 
Menţiuni privind audierea debitorului: 
............................................................................................ 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în 
termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal prevăzut de art. 270 al 
aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia 
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
                PRIMAR,                        ȘEF BIROU,                          ÎNTOCMIT, 
          Maria PETRARIU         Elena STANOAIA               __________________ 
 
                 
 
 
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 
 
 


