
 
 
 

 

I N F O R M A R E  
cu privire la prelucrările de date cu caracter personal 

 
 
 
 

Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 este o instituţie publică în 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 sediul în Municipiul Bucureşti - Sector 4, str. 

Serg. Nițu Vasile nr. 50-54, cu personalitate juridică şi este reprezentată de către Director. 

Structura responsabilă cu implementarea măsurilor din domeniul protecţiei persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este Biroul Informatica si Administrare Baze 

de Date, al cărui personal poate fi contactat la numărul de telefon: 021.460.60.62. 
 

Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, în calitatea sa de operator de 

date cu caracter personal, este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate 

a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal  pe care le efectuează 

conform cadrului legal în vigoare. În acest sens, instituția noastră se supune controlului 

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  
 

Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 este operator de date cu caracter 

personal care desfăşoară activităţi de prelucrare notificate Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 21571. Pentru a vizualiza 

notificările făcute de către instituţia noastră în legătură cu prelucrările de date personale pe 

care aceasta le efectuează, se poate consulta Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu 

caracter personal, pe pagina de Internet a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro). 

Pentru codul de operator nr. 21571, scopurile prelucrării datelor personale sunt: taxe si 

impozite, precum și colectare debite/recuperare creante. Categoriile de persoane vizate sunt : 

debitori, beneficiari ai serviciilor publice locale si contribuabilii Sectorului 4. 
 
 

Aceste activităţi specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate 

prin următoarele acte normative: 
 

 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 



 Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

 rdonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu 

modificările și completările ulterioare;

 H.C.L. Sector 4 nr. 49/2005 privind instituirea taxelor speciale datorate de 

persoanele fizice și juridice pentru utilizarea temporară a terenurilor aparținând 

domeniului public sau privat al administrației publice locale  sector 4; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toți 

utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, precum și încasarea de către 

D.G.I.T.L. Sector 4; 

 H.C.L. Sector 4 nr. 37/2016 privind acordarea facilităților fiscale, astfel cum sunt 

specificate în O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități; 

 H.C.L. Sector 4 nr. 36/2016 privind scutirea în procent de 100% de la plata 

impozitului pe clădiri și terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin. 2 lit. a, 

b, c, d, e, f, g, i, j, k, m și r și art. 464 alin. 2 lit. a, b, c, d, e, g, h, i, j și r din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborat cu prevederile H.G. nr. 1/2016 pntru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.



În ceea ce priveşte datele prelucrate în vederea atingerii scopurilor Direcţiei Generale de 

Impozite și Taxe Locale Sector 4, datele personale sunt furnizate de către persoana vizată cu 

ocazia depunerii oricăror acte justificative (declarații de impunere, cereri  etc.) privind 

impunerea, încasarea și urmărirea taxelor și impozitelor locale, a proceselor verbale de 

contravenție, precum și a taxelor judiciare și extrajudiciare de timbru. Având în vedere 

prevederile actelor normative menţionate anterior, în special dispoziţiile art. 84 lit a din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 

cetăţenii români au obligaţia de a furniza datele de identificare, acestea fiind necesare ţinerii 

evidenţei bunurilor mobile și imobile, precum și a tuturor taxelor, impozitelor locale, a 

proceselor verbale de contravenție, precum și a taxelor judiciare și extrajudiciare de timbru. 

Refuzul comunicării datelor determină încălcarea dispoziţiilor legale privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa, bunurile mobile și imobile, taxele și impozitele locale, a proceselor 

verbale de contravenție, precum și a taxelor judiciare și extrajudiciare de timbru şi conduc în 

acelaşi timp la imposibilitatea furnizării serviciilor publice către cetăţeni. 
 

În scopul realizării atribuţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de actele normative menţionate 

anterior, instituţia noastră prelucrează prin mijloace automatizate şi manuale următoarele 

categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetățenia, 

datele din actele de stare civilă, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculere, 

nr. dosarului de pensie, adresa de domiciliu/reşedinţă, e-mail, profesia, loc de muncă, starea 

civilă, situația economică și financiară, date priind bunurile deținute, date bancare, codul 

numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, datele din paşaport, date privind 

sancțiunile contravenționale. 
 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și, conform 

prevederilor legale, acestea pot fi comunicate următorilor destinatari sau categorii de 

destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia; autorități judecătorești; 

autorități publice centrale/locale;  instituții publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor 

bugetare prin modalitătile de executare silită prevazute de lege; Ministerul Finantelor Publice 

și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de 

persoanele fizice. La acestea se pot adăuga și alte entități de drept public sau privat, în 

condiţiile legii. 

 

Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4  are obligația de a prelucra în 

condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, prin mijloace automatizate și 

manuale, datele pe care persoana vizată le furnizează despre propria persoană sau despre 

membrii familiei, în principal cu respectarea următoarelor acte normative: 
 

 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 

ulterioare;



 Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de 

securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 12-15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 asigură 

respectarea următoarelor drepturi ale persoanelor vizate: 
 

1. dreptul la informare (art. 12). Acest drept presupune că operatorii care prelucrează date 

cu caracter personal au obligaţia de a informa persoanele ale căror date cu caracter 

personal le prelucrează, cu privire la: 

a. identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia;  
b. scopul în care se face prelucrarea datelor;  
c. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;  

Această informare se face prin postarea informării la avizierul de la sediul instituţiei 

noastre şi prin intermediului acestei pagini Internet. 
 

2. dreptul de acces la datele personale proprii (art. 13). Acest drept presupune că orice 

persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, pentru 

o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt 

prelucrate de acesta. La solicitarea persoanei vizate, operatorul este obligat, în situaţia 

în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice 

acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele: 
 

a. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere 

şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;  
b. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, 

precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;  
c. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se 

efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;  
d. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului 

de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;  
Exercitarea acestui drept se poate realiza prin intermediul unei cereri scrise, datate şi 

semnate, adresată Direcţiei Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4. Modelul de cerere 

se găseşte pe pagina de internet a instituţiei noastre, sau la sediul acesteia. Pentru prima 

solicitare în acelaşi an calendaristic, soluţionarea cererii este gratuită. Începând cu cea de-a 

doua solicitare, în cursul aceluiaşi an, furnizarea datelor se va face cu plată, conform 

dispoziţiilor art. 11 alin.(1) si (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, 

coroborate cu dispoziţiile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele 

măsuri de natură fiscală pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea 

monedei naţionale.  

În cazul în care solicitarea se primeşte prin fax, prin e-mail sau prin poştă, răspunsul către 

persoana vizată este expediat la adresa de domiciliu a acesteia sau la o altă adresă indicată în 

cerere, prin servicii poştale care să asigure că predarea se face exclusiv petentului, astfel încât 



să existe certitudinea că persoana care a întocmit cererea este persoana vizată şi că răspunsul 

va ajunge în posesia acesteia. De asemenea, persoana vizată are posibilitatea să completeze 

cererea direct la sediul instituţiei noastre, ocazie cu care se va certifica şi identitatea acesteia, 

la momentul depunerii documentului. În acest caz, răspunsul poate fi transmis şi prin e-mail 

sau prin fax, conform opţiunii menţionate în cerere. 
 

3. dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14). Acest drept presupune că orice persoană 

vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: 
 

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror 

prelucrare nu este efectuată conform legii, în special a datelor incomplete sau 

inexacte;  
b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este 

efectuată conform legii;  
c. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni 

efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte 

imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim 

care ar putea fi lezat; 
 

Exercitarea acestui drept se poate realiza prin intermediul unei cereri scrise, datate şi 

semnate, adresată Direcţiei Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4. Modelul de cerere 

se găseşte pe pagina de internet a instituţiei noastre, sau la sediul acesteia. Cererea va fi 

însoţită de o copie a actului de identitate al solicitantului, precum şi de alte documente în 

sprijinul cererii de intervenţie. 
 

4. În ceea ce privește dreptul de opoziţie, prevăzut la art. 15 din lege, acesta nu poate fi 

exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse 

anterior, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale  
exprese şi, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după 

cum este prevăzut în art. 15 alin. (1). Dacă totuși persoana vizată apreciază că datele 

sale personale sunt prelucrate cu încălcarea prevederilor legale, aceasta poate formula o 

cerere de opoziție care se găseşte pe pagina de internet a instituţiei noastre sau la sediul 

acesteia. 

 

Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşte şi 

garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate: 
 

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17). Acest drept presupune că 

orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa 

sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, 

efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale 

personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, 

comportamentul său ori alte asemenea aspecte; 



b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod 

semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de 

date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a). 
 

 dreptul de a se adresa justiţiei (art.18). Acest drept presupune că, fără a se aduce 

atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele 

vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de 

Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care le-au fost încălcate.


