ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

DISPOZIŢIA

Nr. 4 din 16 ianuarie 2020
privind desemnarea persoanei responsabile cu alocarea şi gestionarea numerelor
aferente facturilor şi chitanţelor emise
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
În conformitate cu:
- O.M.F.P. nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
- Art. 319 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu respectarea Regulamentului propriu
privind măsurile metodologice şi
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii emise de primarul comunei
Tulgheş, aprobat cu Dispoziţia primarului comunei Tulgheş nr.94/2013;
În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5) lit.d) şi ale art.196
alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUNE:
Art.1.- Cu data prezentei, KOZMA ADRIANA, inspector principal în cadrul
Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe exercită şi atribuţiile privind alocarea şi
gestionarea numerelor aferente facturilor şi chitanţelor emise/întocmite la nivelul UAT.
Art.2.- Pentru exerciţiul financiar 2020 alocarea numerelor este următoarea:
a) Facturile ce se emit pentru creanţele bugetului local se întocmesc în trei exemplare şi
vor avea o singură serie TUL, iar numărul de la care se va emite prima factură este
001;
b) Chitanţele emise în format electronic în cadrul aplicaţiei Impozite şi Taxe se întocmesc
în două exemplare şi vor avea seria 86133/2020 cu numărul de la care se emite
prima chitanţă 00000010001, respectiv seria 86133/2020, cu numărul de la care se
emite prima chitanţă 00000020001;
c) Chitanţele întocmite pe format scris în două exemplare pentru Alte taxe locale
vor avea seria HRDXC, iar numărul de la care se emite prima chitanţă este 007951.
Art.3.- Cele de mai sus completează fişa postului pentru funcţionarul public
Kozma Adriana.
Art.4.- Cu data prezentei încetează aplicabilitatea oricăror dispoziții contrare.

Art.5.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita,
Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi titularei.
PRIMARUL COMUNEI TULGHEŞ,
Primar
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar general UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 4 / 2020
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5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise
... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei prefectului în cel mult
10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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