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Unităţile adm

Utilizarea  sistemului   informatic   PatrimVen   de către autorităţi şi instituţii 
publice conduce  
îmbunătăţirea activităţilor de administrare 
nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obţinerea 
documentelor/adeverinţelor de venit necesare şi depunere
de domiciliu/ unităţi şcolare, după caz.

PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate şi agregate date 
obţinute de Ministerul Finanţelor Publice/A.N.A.F, în condiţiile legii, de la 
autorităţile/instituţiile publice şi de interes public, din administraţia publică 
centrală şi locală ori de la co
autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia 
publică centrală şi locală, precum şi altor persoane juridice de drept privat, în 
beneficiul cetăţenilor
juridice care reglementează activitatea instituţiilor, autorităţilor ori persoanelor 
juridice de drept privat care primesc respectivele informaţii şi/sau documente.

Sistemul informatic PatrimVen fu
următoarele servicii: conturi bancare; contribuţii de asigurări sociale; adeverinţe 
de venit (anual); 
despre veniturile anuale; bunuri:clădiri, t
atestare fiscală; date referitoare la situaţia fiscală; date referitoare la situaţia 
financiară; rapoarte de audit/informative. 

Invităm unităţile administrativ teritoriale de pe raza judeţului Vrancea înrolate 
în PatrimVen să acceseze baza de date în folosul cetăţenilor proprii pentru a nu 
mai fi nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru 
venit sau caziere fiscale
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ministrativ teritoriale pot utiliza sistemu

pentru simplificarea procedurilor adm

 

Utilizarea  sistemului   informatic   PatrimVen   de către autorităţi şi instituţii 
la  eficientizarea activităţilor instituţionale precum şi la 

îmbunătăţirea activităţilor de administrare şi vine în sprijinul cetăţenilor care 
nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obţinerea 
documentelor/adeverinţelor de venit necesare şi depunere
de domiciliu/ unităţi şcolare, după caz. 

este un depozit de date în care sunt colectate şi agregate date 
obţinute de Ministerul Finanţelor Publice/A.N.A.F, în condiţiile legii, de la 
autorităţile/instituţiile publice şi de interes public, din administraţia publică 
centrală şi locală ori de la contribuabili/plătitori şi care sunt puse la dispoziţia 
autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia 
publică centrală şi locală, precum şi altor persoane juridice de drept privat, în 
beneficiul cetăţenilor şi în scopul realizării atribuţiilor stabilite de normele 
juridice care reglementează activitatea instituţiilor, autorităţilor ori persoanelor 
juridice de drept privat care primesc respectivele informaţii şi/sau documente.

Sistemul informatic PatrimVen furnizează autorităţilor şi instituţiilor publice 
următoarele servicii: conturi bancare; contribuţii de asigurări sociale; adeverinţe 

cazier fiscal; informaţii despre veniturile lunare; informaţii 
despre veniturile anuale; bunuri:clădiri, terenuri, vehicule; certificat de 
atestare fiscală; date referitoare la situaţia fiscală; date referitoare la situaţia 
financiară; rapoarte de audit/informative.  

Invităm unităţile administrativ teritoriale de pe raza judeţului Vrancea înrolate 
să acceseze baza de date în folosul cetăţenilor proprii pentru a nu 

mai fi nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru 
venit sau caziere fiscale.  
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ul informatic PatrimVen 

ministrative 

Utilizarea  sistemului   informatic   PatrimVen   de către autorităţi şi instituţii 
vităţilor instituţionale precum şi la 
şi vine în sprijinul cetăţenilor care 

nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obţinerea 
documentelor/adeverinţelor de venit necesare şi depunerea lor la Primăria 

este un depozit de date în care sunt colectate şi agregate date 
obţinute de Ministerul Finanţelor Publice/A.N.A.F, în condiţiile legii, de la 
autorităţile/instituţiile publice şi de interes public, din administraţia publică 

ntribuabili/plătitori şi care sunt puse la dispoziţia 
autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia 
publică centrală şi locală, precum şi altor persoane juridice de drept privat, în 

şi în scopul realizării atribuţiilor stabilite de normele 
juridice care reglementează activitatea instituţiilor, autorităţilor ori persoanelor 
juridice de drept privat care primesc respectivele informaţii şi/sau documente. 

rnizează autorităţilor şi instituţiilor publice 
următoarele servicii: conturi bancare; contribuţii de asigurări sociale; adeverinţe 

informaţii despre veniturile lunare; informaţii 
erenuri, vehicule; certificat de 

atestare fiscală; date referitoare la situaţia fiscală; date referitoare la situaţia 

Invităm unităţile administrativ teritoriale de pe raza judeţului Vrancea înrolate 
să acceseze baza de date în folosul cetăţenilor proprii pentru a nu 

mai fi nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru adeverinţe de 
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