
ROMANIA  
JUDETUL VASLUI  
COMUNA  MUNTENII DE SUS  
PRIMAR 

D I S P O Z I T I A  nr. 12/2014 
privind  aprobarea  si atribuirea  plajei de numerotare  pentru chitantele 
eliberate in sistem  electronic contribuabililor, persoane fizice  si  juridice, de 
catre compartimentul impozite  si taxe locale din  aparatul  de  specialitate  al  
comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui, in  anul 2014 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată; 
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d) Ordinul M.E.F. nr. 3512/2008 privind  aprobarea normelor  metodologice de 

intocmire  si  utilizare  a  documentelor financiar-contabile; 
e) art. 288, pct.238 din Hotararea de Guvern nr. 44/2004 pentru aprobarea  

normelor  metodologice  de aplicare  a Legii  nr. 571/2003, privind Codul Fiscal,  cu 
modificarile  completarile ulterioare; 

f) art.63, alin. (1), lit.”c”, ale  art. 68, alin.(1) si  respectiv  ale art. 117, lit.”a” 
si “c” din Legea  nr. 215/2001  privind  administratia  publica  locala  cu modificarile  si 
completarile  ulterioare; 

g) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de 
primarul comunei Muntenii de Sus, aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 275/2013; 

In temeiul art. 115, alin. (1), lit.”a” din Legea  nr. 215/2001  privind  administratia  
publica  locala  cu modificarile  si completarile  ulterioare 

Anton  Vasile, Primarul  comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui 
D I S P U N: 

 
Art. 1. Aprobarea  si  atribirea plajei de numerotare  pentru chitantele 

eliberate in sistem  electronic contribuabililor, persoane fizice  si  juridice, de catre 
compartimentul impozite  si taxe locale din  aparatul  de  specialitate  al  comunei 
Muntenii de Sus, judetul Vaslui, in anul 2014,  pe  fiecare  utilizator, dupa  cum  
urmeaza: 
Nr. 
Crt. 

Numele  si prenumele 
salariatului 

Utilizator Serie chitante Plaja de  
numere 
chitante 

1. Apetroaii Corina-Veronica Casier VSPMS 1-3450 
Art. 2. - Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin 

intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 
Vaslui,  persoanei menţionate la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare  la 
sediul Primariei  si Consiliului Local Muntenii de Sus,  judetul Vaslui.   
     Muntenii de Sus, 10   ianuarie 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red./Dact.  B.M.                                                                                                                                                                                                                                                   
Ex.5                           
Ds. A8/2014 

       PRIMAR,                            Avizează pentru legalitate:                    
Vasile  Anton                                SECRETAR cu exercitare temporara de atributii                                  
                                                                   Monica Burghelea               


