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DISPOZIŢIA NR. 2/ 03.01.2021 
privind aprobarea si atribuirea  plajei de numerotare pentru chitantele eliberate in sistem 

electronic contribuabililor , persoane fizice si juridice de catre compartimentul Taxe, 

impozite si executari silite in anul 2022   

 
         Având în vedere  referatul nr.  4/ 03.01.2022   întocmit de secretarul general al 
comunei Pecineaga cu privire la chitantele eliberate in sistem electronic 
contribuabililor , persoane fizice si juridice de catre compartimentul Taxe, impozite 
si executari silite in anul 2022 ;  

Tinand seama de :  
- art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 / 1997 ; 
- prevederile  Legii nr. 277 / 2015 – Noul Cod Fiscal ; 

In temeiul prevederilor art. 155 alin. (4) lit. a) și  ale art. 196 alin. (l) lit. b) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

Stan  Niculae  , Primarul Comunei Pecineaga emite prezenta  
 

DISPOZIȚIE : 
Art. l .- Se  aprobă  și  se  atribuie  plaja  de numerotare pentru chitanțele eliberate în 
sistem electronic contribuabililor, persoane fizice si juridice de catre compartimentul 
Taxe, impozite si executari silite in anul 2022, pe fiecare utilizator dupa cum 
urmează : 
Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele  
salariatului Utilizator  

Serie  
chitante 

Plaja de numere chitanță  

1. Lepadatu  Janina PP22 0000001 – 0010000 
2. Tudusciuc  Janina PP22 0010001 -  0011000 

 

Art. 2. - Secretarul general al comunei Pecineaga, judeţul Constanţa, va comunica 
prezenta  Institutiei Prefectului Județul Constanța și  salariaților  mentionați  la art. 1 
din prezenta .  
 

            
         Primar ,                Contrasemnează  pentru legalitate , 
    Stan  Niculae                              Secretarul general delegat al comunei Pecineaga ,  
                                                                      Balaban Mihai 
 
 

RROOMMAANNIIAA  

COMUNA   PECINEAGA  JUDETUL CONSTANTA  
PRIMARIA  PECINEAGA  

Stefan Cel Mare, Nr. 61  Tel.: 0040-(0)241-858510 Fax: 0040-(0)241-858524 
Cod fiscal :  4617891 

e- mail : www.primaria_pecineaga@yahoo.com 
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ROMÂNIA 
JUDETUL  CONSTANTA  
COMUNA  PECINEAGA 
NR. 4 / 03.01.2022 
 
 
 
 
 

REFERAT 

 
 Subsemnatul  Balaban Mihai, secretarul general delegat al comunei Pecineaga 
solicit emiterea  dispozitiei   prin care sa se stabileasca  :  
 
– aprobarea si atribuirea  plajei de numerotare pentru chitantele eliberate in sistem 
electronic contribuabililor , persoane fizice si juridice de catre compartimentul Taxe, 
impozite si executari silite in anul 2022, după cum urmează  : 
 
Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele  
salariatului Utilizator  

Serie  
chitante 

Plaja de numere chitanță  

1. Lepadatu  Janina PP22 0000001 – 0010000 
2. Tudusciuc  Janina PP22 0010001 -  0011000 

 
 
 
 
 

Intocmit,  
Secretarul general delegat al Comunei Pecineaga 

BALABAN Mihai 
 
 
 
 

 


