
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor  ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi 
taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2019 

 
        În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                 având în vedere prevederile: 
a) art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) Legii nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,  
c) Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
d) art.1 şi 2 din Ordinul Ministrului finanţelor publice nr.2068/2015 privind privind aprobarea unor 
formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) Hotărârii de Guvern nr.1/2016 pentru pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

      luând act de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.9453/23.11.2018; 
b)raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 9454/23.11.2018; 
c)Raportul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local al comunei Cornu; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

               
                   Art.1 - În anul 2019, la nivelul comunei Cornu,  se va utiliza formularul Model 2016 
ITL Regim special - 001 „Chitanţa pentru încasarea creanţelor bugetare locale“. 
                  Art.2. - Numerotarea se va face începând cu numărul 001, prin regim intern de numerotare, 
până la concurenţa ultimei chitanţe încasate la finele anului 2019, urmând ca pentru următorul 
exerciţiu financiar să fie supusă spre aprobare alocarea altei plaje de numere. 

       Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
- Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
- Doamnei Alina NISTORICĂ, director executiv, 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicoleta STOIAN 

 
                                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                        SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                  Daniela IANCU 

Cornu, 6 decembrie 2018 
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http://www.primariacornu.ro/
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REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor  ITL-1 

pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2019 

 

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

administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local are 

iniţiativă şi hotărăşte în toate problemele de interes local. În exercitarea atribuţiilor conferite, Consiliul 

Local aprobă, la propunerea primarului bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Consiliul local stabileşte impozitele şi taxele 

locale, în condiţiile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal. 

          Articolul  art.1 şi 2 din Ordinul Ministrului finanţelor publice nr.2068/2015 privind aprobarea 

unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele 

fiscale locale, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr.1/2016 pentru pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

          Art. 1. - (1) Se aproba unele formulare tipizate pentru desfasurarea activitatii de stabilire a 

impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, prevazute in anexele nr. 1-15. 

         Art. 2. - (1) Tiparirea formularului prevazut la art. 1, anexa nr. 1 „Chitanta pentru incasarea 

creantelor bugetelor locale - Model 2016 ITL Regim special - 001“ se face cu respectarea stricta a 

modelului aprobat prin prezentul ordin. 

Având în vedere că instituţia publică este unitatea administrativ teritorială, am iniţiat proiectul 

de hotărâre privind utilizarea şi numerotarea formularelor  ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi 

taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2019. 

 

Primar, 

Cornel Nanu 
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 RAPORT DE SPECIALITATE  
 

La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor  ITL-1 
pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2019 

 
 

 Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre constă în prevederile articolului 1 şi 2 din 

Ordinul Ministrului finanţelor publice nr.2068/2015 privind privind aprobarea unor formulare tipizate 

pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, cu 

modificările şi completările ulterioare:  

          Art. 1. - (1) Se aproba unele formulare tipizate pentru desfasurarea activitatii de stabilire a 

impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, prevazute in anexele nr. 1-15. 

                Art. 2. - (1) Tiparirea formularului prevazut la art. 1, anexa nr. 1 „Chitanta pentru 

incasarea creantelor bugetelor locale - Model 2016 ITL Regim special - 001“ se face cu respectarea 

stricta a modelului aprobat prin prezentul ordin. 

          

Concluzii: proiectul de hotărâre privind utilizarea şi numerotarea formularelor  ITL-1 pentru 

încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2019 îndeplineşte 

cerinţele de oportunitate şi legalitate şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului local. 

 

 
 
      Director executiv,                                                Inspector, 
    Alina NISTORICĂ                                              Nicoleta DUMITRU 
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