
ROMANIA 

 JUDETUL  GIURGIU 

 COMUNA GAUJANI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea utilizarii si numerotarea formularelor ITL-001 pentru incasarea 
impozitelor si 

taxelor locale la nivelul comunei Gaujani pentru anul 2018 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere 
prevederile: 
a) art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” si alin.(4) lit.”a” Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
b) Legii nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
c) Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
d) Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 
2123/30.12.2015 privind aprobarea instructiunilor  pentru emiterea unitara  a formularului 
tipizat Model 2016ITL Regim special – 001; 

e) Ordinul nr. 144/09.02.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru 
activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale 
bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 
nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a 
impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale 

f)Ordinul  nr. 2.123 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea instrucţiunilor pentru 
emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001 

 
luand act de: 

a) expunerea de motive a  primarului comunei Gaujani, in calitatea sa de initiator, 
inregistrata sub nr.5287/15.12.2017; 
b) raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort, inregistrat sub nr. 
5286/15.12.2017; 
c) Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gaujani; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI adopta prezenta hotarare: 

Art.1 - In anul 2018, la nivelul comunei Gaujani, se vor utiliza ITL-001 pentru 
incasarea impozitelor si taxelor locale. 
Art.2. – La emiterea formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001, organele 
fiscale locale vor avea în vedere următoarele: 
     a) seria formularului reprezintă codul siruta al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale/anul emiterii; 
             b) numărul chitanţei se alocă în ordine crescătoare, începând cu 0001, pana la 
concurenta ultimei chitante incasate la finele anului 2018, urmand ca pentru urmatorul 
exercitiu financiar sa fie supusa spre aprobare alocarea altei plaje de numere. 



Art.3. - Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si 
pe site-ul Primariei comunei www.primariagaujani.ro si se transmite catre: 

-Primarul UAT Gaujani, domnul Marcu Dumitru , 
-Compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Gaujani, 
-Institutia Prefectului judetul Giurgiu. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Chiosea Vasile Nelu 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETARUL COMUNEI 
, Grama Ioana Doina  

Gaujani, 21.12.2017 
 Nr. _____



REFERENT,  
Marcu Gica 

 

 
 ROMANIA 
 JUDETUL GIURGIU 
 PRIMARIA COMUNEI GAUJANI                                       Nr. 5286/15.12.2017 

  

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii si numerotarea formularelor ITL-1 
pentru incasarea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Gaujani pentru anul 2018 

Reglementarea juridica a proiectului de hotarare consta in prevederile articolului 5 din Ordinul 

Ministrului finantelor publice nr.2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar - contabile de 

catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

(1) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, vor asigura 

un regim intern de numerotare a facturii in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 4 (inclusiv 

institutii publice) 

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si altor formulare financiar-contabile care stau la baza 

inregistrarii de venituri, cum ar fi: monetar, chitanta si altele, dupa caz, precum si  avizului de insotire a 

marfii. 

Concluzii: proiectul de hotarare privind utilizarea si numerotarea formularelor ITL-1 pentru 

incasarea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Gaujani pentru anul 2018 indeplineste cerintele 

de legalitate si poate fi inaintat spre aprobare Consiliului local.



 
 ROMANIA 
 JUDETUL GIURGIU     
COMUNA GAUJANI 
PRIMAR Nr. 5287/15.12.2017 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii si numerotarea formularelor ITL-1 

pentru rncasarea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Gaujani pentru anul 2018 

Potrivit 36 alin.(1), alin.(2), lit”b”§i alin.(4), lit”a” si „c” din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local are initiativa si 

hotaraste in toate problemele de interes local. In exercitarea atributiilor conferite, Consiliul Local aproba, 

la propunerea primarului bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul 

de incheiere a exercitiului bugetar. Consiliul local stabileste impozitele si taxele locale, in conditiile Legii 

nr.571/2003, privind Codul fiscal. 

Articolul 5 din Ordinul Ministrului finantelor publice nr.2226/2006 privind utilizarea unor 

formulare financiar - contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare specifica urmatoarele: 

(1) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, vor asigura 

un regim intern de numerotare a facturii in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 4 (inclusiv 

instiutii publice). 

(2) Prevederile alin. (1) se aplic si altor formulare financiar-contabile care stau la baza 

inregistrarii de venituri, cum ar fi: monetar, chitanta si altele, dupa caz, precum si avizului de insotire a 

marfii. 

Avand in vedere ca institutia publica este unitatea administrativ teritoriala, am initiat proiectul de 

hotarare privind utilizarea si numerotarea formularelor ITL-1 pentru incasarea impozitelor si taxelor 

locale la nivelul comunei Gaujani pentru anul 2018. 

Primar, 

Marcu Dumitru  
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