TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE
Proprietarul site-ului web şi a informatilor prezente pe acest suport electronic
este Primăria Comunei Balaci, fiind intitulat furnizor.
Prin accesarea site-ului web aflat la adresa www.primariabalaci.ro vă calificaţi în
calitate de utilizator. Statutul de utilizator se păstrează pe toată durata navigării
printre paginile site-ului mai sus menţionat. În acest sens vă obligaţi să respectaţi
următoarele condiţii de utilizare:
 Navigarea prin paginile site-ului nostru nu vă este restricţionată sub nici o formă;
 Completarea formularelor prezente pe site, nu are carcater obligatoriu, însă
anumite rubrici nu pot fi lăsate goale. În acest sens nu vă vom obliga să furnizaţi
aceste date;
 Primăria Comunei Balaci nu este proprietarul tuturor elementelor ce compun
acest site web. Astfel, anumite secvenţe din interiorul site-ului sunt de tip Open
source adică utilizatorul lor are dreptul de a utiliza şi/sau modifica pachetul
software, fără a ne contacta. În acest sens nu ne declarăm proprietari al acestor
elemente, ci utilizatori lor. Pentru mai multe informaţii privind conceptul open
source, puteţi accesa următorul link iar pentru o copie a licentei GNU General
Public Licence, va rugăm accesaţi acest link (Conţintul paginilor aflate la cele
două adrese web de mai sus este în limba engleza);
 Utilizarea imaginilor după descărcarea lor, copierea anumitor secvenţe de text
sau a altor elemente media sau fişiere este după cum urmează:
1. Liberă în scopul utilizării personale, fără a fi prezente în publicaţii de orice natură
(web site-uri, pagini de socializare, ziare, reviste, cărţi, etc), tipărituri şi fără drept
de a fi retransmise prin metode de copiere pe suport magnetic, reţea, prin
intermediul http, ftp, etc.
2. Condiţiontă de acordul scris, în prealabil al Primăriei Comunei Balaci;
3. Strict interzisă în scopul utilizării comerciale (vânzarea imaginilor, a anumitor
secvenţe de text copiate explicit din paginile site-ului nostru, elemente media sau
alte fisiere), în denigrarea numelui Primăriei Comunei Balaci, a obiectului de
activitate, a serviciilor prestate, a clienţilor săi sau a altor forme de punere în
lumină nefavorabilă persoana juridică şi/sau legăturile sale cu terţii;
 Informaţiile, imaginile, elementele media precum şi alte fisiere din interiorul
acestui site au scop informational fiind oferite asa cum apar. Primăria Comunei
Balaci nu este şi nu va fi responsabilă pentru corectitudinea unor informaţii
prezente şi nu oferă nici o garanţie asupa modului de utilizare a acestora;
 Informaţiile, imaginile, elementele media precum şi alte fisiere din interiorul
acestui site pot fi scoase din uz şi/sau modificate fără vreun anunt în prealabil;
 Primăria Comunei Balaci nu va putea fi acuzată în cazul defectării anumitor
componente/sisteme complete/telefoane mobile sau a altor mijloace de navigare
pe Internet, dacă evenimentul a avut loc în momentul navigării pe site-ul nostru,
descărcării anumitor imagini sau elemente media, completării anumitor
formulare. Pentru orice altă formă de defectare sau funcţionare



necorespunzătoare, în momentul navigării pe site sau pe un link ce conduce la
un alt site, ce nu ţine in mod direct şi explcit de Primăria Comunei Balaci, nu ne
considerăm responsabili sub nici o formă;
Sunteţi de acord cu orice altă măsură legală, impusă de legislaţia română;
Primăria Comunei Balaci îşi rezervă dreptul de modifica prezentele termeni si
condiţii de utilizare.

