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DISPOZIŢIA Nr. 1 
din 04.01.2021 

privind: aprobarea si atribuirea plajei de numerotare pentru chitantele eliberate in 
sistem electronic pentru anul 2021 contribuabililor, persoane fizice si juridice, de 
catre functionarii publici din cadrul compartimentului de specialitate ,,Impozite si 

taxe locale’’ si de catre functionarul public desemnat pentru colectarea impozitelor si 
taxelor locale 

 
Avram Ion, Primarul comunei Rugineşti, judeţul Vrancea, având în vedere: 
 

- referatul inregistrat sub nr. 41/04.01.2021 intocmit de catre inspectorul principal 
din cadrul compartimentului Impozite si taxe locale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Ruginesti. 

- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  

- Reglementările Ordinului nr. 2123/2015 privind aprobarea instrucţiunilor pentru 
emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special – 001.  

- Dispozitiile Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile.  

         In temeiul art. 196 alin. (1) din O.U.G nr. 157/2019 privind Codul Administrativ 

 
DISPUNE 

 
      ART. 1 Se aproba si se atribuie plaja de numerotare pentru chitantele eliberate in  sistem 
electronic pentru anul 2021 contribuabililor persoane fizice si juridice, de catre functionarii 
publici din cadrul compartimentului de specialitate ,,Impozite si taxe locale’’ si de catre 
functionarul public desemnat pentru colectarea impozitelor si taxelor locale, pe fiecare 
utilizator, dupa cum urmeaza: 
 
Nr. 
crt. 

Numele si prenumele 
salariatului 

Serie chitante Plaja numere 
chitanta 

Plaja 
numere 
chitante 
manuale 

1.         Bălășcău Mariana 177557/2021 1-    3000 1-500 
2.         Gugeanu Anca Roxana 177557/2021 3001 -    4000      - 
3.         Ene Cristina 177557/2021 4001 -    7000      - 
4.         Liciu Simona Andreea 177557/2021              7001 -    9000      - 
5.           Dumitru Anigeta 177557/2021              9001 - 10000      - 
      ART. 2 Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la indeplinire de catre personalul 
nominalizat la art. 1.  
      ART. 3 Prezenta dispozitie se va comunica salariatilor mentionati la art. 1, 
Compartimentului Impozite si Taxe si Institutiei Prefectului Vrancea prin grija secretarului 
general. 
 
           Primar                                                                                       Avizat pentru legalitate 
       Avram Ion                                                                                                   Secretar 
                                                                                                                         Tănase Nicoleta  


