ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNAALBE$TI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.36
din 08.08.2019
privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare cu Oficiul Na{ional al

Registrului Comerfului
Consiliul Local al Comunei Albeqti, judeful Mureg,
Av6nd in vedere:
-Raportul de specialitate nr.6196 din24.07.2019 prezentat de Compartimentul Impozite
gi Taxe, Transport Public ;
-Referatul de aprobare nr.6l95 din 24.07.2019 a Primarului comunei Albegti, jude{ul
Mureg
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Albegti nr.6534,6535 qi
6536 din 08.08.2019 din cadrul Consiliului local Albeqti;
in conformitate cu :
-prevederile art.68 alin.l qi alin.4 din Legea nr.20712015 privind Codul de procedur6
fiscal6, cu modificdrile qi completirile ulterioare
-prevederile art.129 alin.1, alin.2lit."e", alin.9 lit."d'qi alin.l4 din OUG nr.5712019
privind Codul administrativ
In temeiul prevederilor art.l39 alin.l, alin.3 lit."f' qi art.196 alin.l lit.a din OUG nr.
57 12019, privind Codul administrativ,

HorARAgrE:
Art.l.Se aprobd incheierea qi Protocolul de colaborare intre Oficiul Nafional al
Registrului Comertului qi Comuna Albeqti, judetul Mureq, in vederea accesului gratuit al
func{ionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Albeqti,
judeEul Mureq, la informafiile privind firmele in registrul comerfului, protocol prevdzut in
anexa la hotdrdre.;

Art.2.Se imputernicegte primarul comunei Albeqti, judeful Mureq, sd semneze
protocolul prevSzut la art.1.
Art.3.-Prin grija secretarului comunei Albeqti, prezenta hotdrdre se va comunica, in
termenul prevdzut de lege, cdtre: Institulia Prefectului Judeful Mureg, Primarul comunei
Albeqti, Compartimentul Impozite qi taxe, transport public, ONRC qi se va aduce la cunostinta
cetltenilor prin afigare la sediul Primlriei gi pe site-ul comunei Albegti www.comunaalbesti.ro
PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Contrasemneazd, pentru legalitate

SECRETAR, Purcariu Ddnut
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Anexi la HCL Albeqti nr.36/08.08.2019

JUDETUL MURE$
coMUNA ALBE$T!

MINISTERUL JUSTITIE!
0FrcruL NATToNAL

AL REGTSTRULUT COMERTULUT

Nr.

Nr.

/.

I

PROTOCOL

1.

PARTTLE

OF|C|UL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI (ONRC), cu sediul in B-dul Unirii nr.74, sector
3, Bucuregti, telefon: 021,316.08.10, fax 021.316.08.03, e-mail: onrc@onrc.ro, reprezentat prin doamna
Valentina BURDESCU, Director General
9i

UNITATEA ADMtNISTRATIV.TERITORIALA. COMUNA ALBE$Tl (UAT Albegti), cu sediulin localitatea
Albegti, str.LungS, nr.123 judelul:Mureg, cod pogtal 547025, telefon: 0265778001, fax: 0265777168, email :albesti@cjmures. ro, reprezentat prin domnul Sovrea N icolae, Primar

Av6nd in vedere:

.

o

.

dispozitiile art. 68, 69 din Codul de procedura fiscala

Dispoziliile art.2 alin. ('l)din HG nr.96212017 privind aprobarea tarifului pentru unele
operatiuni efectuate de Oficiul National al Registrului Come(ului 9i oficiile registrului
come(ului de pe lAngd tribunale.
Regulamentul (UE) nr 2016/679, privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circula[ie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecfia datelor)

convin prin prezentul protocol colaborarea in vederea asiguririi accesului gratuit al UAT Comuna
Albegti, judelul Mureg, la serviciul RECOM online al ONRC.

2,

OBIECTUL PROTOCOLULUI

- Comuna ALbeEti, judeful Mureg la datele inregistrate in registrul
prin
come(ului central computerizat
serviciul Recom online.
Referitor la persoanele fizice vor putea fi accesate urmitoarele date: numele, data 9i locul nagterii,
cetitenia 9i statul de domiciliu ale acestor persoane. (in cazulin care dispozitiile legale invocate mai
sus permif accesarea datelor cu caracter personal, se vor insera, punctual, datele care pot fi accesate

Asigurarea accesului gratuit al UAT

conform temeiului legal invocat).

3.

OBLTcATilLE PARTTLOR

3,1, ONRC, in vederea realizirii scopului prezentului protocol:
3.1.1. asigurd accesul gratuit al UAT Comuna Albeqti, judelul Mureg, la serviciul RECOM online, inbaza
unui cont de acces personalizat;

3.1.2 transmite UAT

-

Comuna Albegti, jude{ul Mureg, la solicitarea acesteia, la adresa de e-mail

men(ionatd in preambulul prezentului protocol, o situalie centralizatoare a datelor de identificare aferente

accesirilor;

3"1,3" asiguri schimbarea parolei de acces la serviciul RECOM online, la solicitarea reprezentantului
legal al UAT Comuna Albegti, judelul Mureg, precum gi comunicarea acesteia persoanelor autorizate sd
acceseze serviciul REC0M online, desemnate de primarul comunei Albeqti, judelul Mureg,;

3.2. UAT - Comuna Albegti, judelul Mureg , in vederea realizirii

scopului prezentului protocol:

3.2.1. desemneazd persoanele autorizate sd acceseze serviciul REC0M online;
3.2.2. transmite ONRC datele de contact ale persoanelor autorizate sd acceseze serviciul RECOM
online;

3.2.3. asigurd prin persoanele autorizate sd acceseze serviciul RECOM online, completarea datelor de
identificare ale solicitirii ,gi anume:
- numirul gi data inregistrdrli solicitdrii (dintr-un registru de uz intern al institutiei);
- departamentul/persoana din cadrul institutiei care a solicitat informa[iile;
- obiectul solicitarii.

3.2.4. se obliga sd pistreze confidenlialitatea asupra datelor gi informa(iilor oblinute in baza prezentului
protocol gi sa le utilizeze in condi[iile legii gi numai in scopul desfSgurarii activita[ii proprii;
3.2.5. se obliga si nu utilizeze aplicalii/programe informatice pentru accesarea informatiilor prin serviciul
RECOM online. Utilizarea sistemului prin lansarea de procese succesive, prin intermediul
aplica[iilor/programelor, inainte de finalizarea procesului lansat anterior, va fi considerati 9i tratati ca fiind
un atac de tip DOS (Denial of Service) sau similar acestuia;
3.2.6. se obligd sd se ab[ind de la orice ac[iuni care ar restric{iona accesul altor beneficiari la sistemul
RECOM online sau care ar impiedica func[ionarea corespunzdtoare a serviciului.

4,

ALTE CLAUZE

4.1. in cazul in care UAT - Comuna Albegti, judelul Mureg, incalcd obliga[iile prevdzute la pct. 3.2.5 gi
3,2"6, iar in termen de o ord de la notificarea ONRC, nu inceteaza ac[iunea, 0NRC suspendd utilizarea
serviciului, pentru o perioadS de o lund calendaristica gi igi rezervd dreptul de a pretinde plata de daune

-

interese.

4.2. UAT - Comuna Albegti, judeful Mureg, va fi notificat in condi[iile prevdzute la pct. 4.1 o singurl datd,
0NRC rezerv6ndu-gi dreptul ca, in situa{ia in care se constatd cd obliga(iile prevdzute la pct. 3.2.5 9i 3,2,6
au fost din nou incalcate, si blocheze accesul la serviciul RECOM online gi si pretinda plata de dauneinterese.
4.3. in situalia in care fapta

...,.....,

intrunegte condi[iile

-

prev6zute de Legea nr. 161/2003, cu modificdrile gi completSrile ulterioare, Titlul lll Prevenirea 9i
combaterea criminalita[ii inlormatice, 0NRC igi rezerv6 dreptul de a bloca accesul acestuia la serviciul
RECOM online gi de a lua mdsurile prevdzute de lege.

5.

PROTECTTA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1 Pa(ile se angajeazd si respecte dispozi[iile Regulamentului (UE) 20161679 al Parlamentului
European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec{ia persoanelor fizice in ceea ce privegte
prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulatie a acestor date 9i de abrogare a
Directivei 95i46/CE (Regulamentul general privind protec(ia datelor), denumit in continuare Regulamentul
(uE) 2016/679.
5.2 ln cadrul mdsurilor tehnice 9i organizatorice interne pentru realizarea prelucrlrilor de date cu caracter
personal, p5(ile dispun misurile necesare pentru asigurarea respectiriidispoziliilorart.6 alin.(1)lit. f)din
Regu lamentul (U E) 2016167 9.

5,3

in scopul asigurarii respectdrii prevederilor pct. 5.1, Pa(ile dispun mdsuri specifice pentru asigurarea
respectdrii dispozi[iilor art.25 din Regulamentul (UE) 20161679,
prelucrarea datelor
5,4 Obliga[ia
informa ONRC
cu caracter personal furnizate prin intermediul unor mijloace noi de prelucrare automatizatd, in

de a

special

in

cu privire la

situa[ia utilizdrii unor noi tehnologii sau

a

unor tehnologii care permit crearea

de

profiluri.

5.5 Orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal care privegte datele prelucrate in
temeiul prezentului Protocol este notificatd, de indatS, celeilalte Pe(i. Transmiterea notificarii
se realizeaza cel tAziu la momentul transmiterii notificarii cdtre Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucririi Datelor cu Caracter Personal in conditiile art. 33 alin.(1) din
Regulamentul (UE) 20161679. Notificarea va cuprinde cel pu[in informaliile prevlzute la art. 33
alin.(3) din Regulamentul (UE) 20161679,

5,6 ln situalia incalcarii securitatii datelor cu caracter personal care privegte datele prelucrate in
temeiul prezentului Protocol, Pa(ile se informeaza reciproc in cazul transmiterii unor notificdri
in condi[iile art. 34 din Regulamentul (UE) 20161679.
5.7 Datele cu caracter personal sunt utilizate exclusiv in scopul in care au fost solicitate, cu respectarea
legisla[iei in vigoare, strict pentru indeplinirea obiectului protocolului,
5.8 P5(ile se obligd si asigure exercitarea dreptului la informare al persoanelor vizate cu privire la
prelucririle de date cu caracter personal realizate in temeiul prezentului Protocol.
5.9 P5(ile garanteazd exercitarea dreptului de acces al persoanei vizate gi dispun toate mdsurile
necesare pentru asigurarea aplicdriidispozitiilor art, 15 din Regulamentul (UE) 20161679.
5.10 ln scopul asigurdrii confidenlialita[ii datelor cu caracter personal, conditiile privind schimbul de
informatii in temeiul prezentului Protocol sunt stabilite in Anexa,
5.1't Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de ambele pa(i cu respectarea confidentialitalii 9i
securitd[ii datelor. in acest sens, p5(ile se obliga sd aplice misurile tehnice 9i organizatorice adecvate
pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificarii, dezvdluirii sau accesului neautorizat, precum gi impotriva oricdrei altei forme de prelucrare
ilegala. Respectivele mdsuri trebuie sd asigure un nivel de securitate adecvat in ceea ce privegte riscurile
pe care le reprezintd prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate 9i la tehnologia utilizata

in procesul de prelucrare.

6.

DrSPoZrTil FTNALE

-

Comuna Albegti, judelul Mureg, vor acliona

in spiritul bunei credin(e 9i vor
prevederilor
prezentului
protocol.
organiza in mod corespunzator ducerea la indeplinire a
Prezentul protocol intrd in vigoare la data semndrii sale de catre pa(i gi se incheie pe o perioad5
de un an. Prelungirea Protocoluluise poatefacein mod tacit, pe noiperioade de cate un an, in condiliile
in care nici una dintre pa(i nu notificd, cu 30 de zile inainte de expirarea duratei, incetarea acestuia,
Prezentul protocol poate fi modificat numai cu acordul pd(ilor, prin acte adi[ionale.
Partea care are ini[iativa amendirii prezentului protocolva transmite celeilalte pd(i, in scris, spre
analizit, propu nerile sale"
ONRC 9i UAT

Persoanele desemnate

sd asigure indeplinirea gi respectarea condi(iilor de derulare

a

Protocolului de colaborare sunt:
din partea OFICIULUI NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI, doamna director Mariana
Florescu, tel : 021 .31 6.08.'l 4, e-mail : mariana,florescu @onrc. ro;
din partea UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ALBE$Tl, judelul MURE$. : dl primar
$ovrea Nicolae, e-mail: albesti@cjmures.ro, tel. 0264778001

.

.

Protocolul a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, ambele cu valoare de original, c6te un exemplar
pentru fiecare parte.
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