CERERE –ACORD
privind comunicarea prin fax şi prin e-mail a actelor administrative fiscale, a actelor de
executare, precum şi a altor acte emise de Serviciul Taxe şi Impozite Locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Măneciu, judeţul Prahova

Subsemnatul - contribuabilul ( persoană fizică)_______________________________,
CNP____________________________, identificat prin CI/BI serie ______, nr. __________,
domiciliat în localitatea _______________________, str./sat _______________________,nr.
____, bl ____, sc. ____, ap.____,et. ______, telefon _________________;
Subscrisa – contribuabilul (persoană juridică) ________________________________,
CIF __________________, având sediul social în localitatea ____________________,judeţul
______________, str/sat _______________, nr. _______, bl._____, sc _____, ap. ____,
et___, telefon _______________________adresa punctului de lucru din comuna Măneciu, sat
_____________, nr. ____, judeţul Prahova , înregistrat la ONRC cu nr.
__________________________, cont IBAN _____________________________, deschis la
___________________________, reprezentat prin ________________________________,
în calitate de ________________________.
Prin prezenta solicit ca actele administrative fiscale, actele de executare, precum şi a
alte acte emise de Serviciul Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Măneciu, judeţul Prahova să îmi fie comunicate prin :
- Prin intermediul aplicaţiei WhatsApp, la numărul de telefon ___________________;
- Fax , la numărul___________________________;
- E-mail, la adresa ______________________________________;
Prin prezenta declar că am luat la cunoştinţă de prevederile OAP nr. 3097/2016 pentru
aplicarea prevederilor art. 46, alin.8 şi art.47, alin.9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile stipulate de
Regulamentul ( UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
____________________________________
( Semnătură)

Primăria comunei Măneciu oferă gratuit serviciile de comunicare online, prin mijloace electronice.
În cazul comunicării online a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de
organul fiscal local, acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţie a
documentului şi transmiterii acestuia pe adresa de corespondenţă electronică.
În cazul în care contribuabilul a optat pentru unul dintre mijloacele de transmitere la distanţă, acesta îşi
asumă răspunderea pentru asigurarea mentenanţei echipamentelor poprii prin care se realizează
primirea informaţiilor.Contribuabilul se obligă să notifice , în scris organul fiscal, în legătură cu
modificarea acestor mijloace de comunicare ( număr de telefon, adresă de e-mail) în termenul cel mai
scurt de la intervenirea acestor modificări, cu precizarea că organul fiscal va efectua comunicarea
documentelor la noile adrese de corespondenţă numai după notificarea primită din partea
contribuabilului.
Organul fiscal local nu răspunde pentru interceptarea informaţiilor transmise prin mijloacele de
transmitere la distanţă de către persoane neautorizate.

