
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 2020 

 
            Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.129 alin.(1),alin.(2), lit.”b” coroborat cu alin.(4) lit.”a” Ordonanța de Urgență nr.57/2019, din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
b) Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art.1 şi 2 din Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice 
nr.2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor 
locale de către organele fiscale locale, cu modificările şi completările ulterioare, modificat și completat prin 
ordinul nr.144/2016; 
d) art. 1 din Ordinul nr. 2.123/2015 privind aprobarea instructiunilor pentru emiterea unitară a formularului 
tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001; 

      luând act de proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9905/4.12.2019 însoțit de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.9904/04.12.2019; 
b)raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr.9906/04.12.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, pentru dezvoltare economică-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, 
protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare 
interinstituţională pe plan intern şi extern, 

     în temeiul prevederilor art.139 alin.(3) ale art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

               
                   Art.1 - În anul 2020, la nivelul comunei Cornu,  se va utiliza formularul Model 2016 ITL 
Regim special - 001 „Chitanţa pentru încasarea creanţelor bugetare locale“. 
                  Art.2. - Emiterea chitanțelor se efectuează în format electronic din sistemele informatice 
ale organului fiscal local, avându-se în vedere următoarele: 
a) seria formularului reprezintă codul siruta al unității administrativ-teritoriale comuna Cornu/anul emiterii; 
b) numărul chitanței se alocă în ordine crescătoare, începând cu 0000001, prin regim intern de numerotare, până 
la concurenţa ultimei chitanţe încasate la finele anului 2020.  

       Art.3.-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează personalul din  
compartimentul venituri. din aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu 

       Art.4. -  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 
-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                       Nicolae TUDOR 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                              SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

                                                                                                                 Daniela IANCU 
Cornu, 18 decembrie 2019 
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