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PRIMAR

D I S P O Z I ŢI E

privind stabilirea numerotării facturilor şi a chitantelor pentru exerciţiul
financiar 2021, precum şi a persoanelor care vor avea responsabilitatea de a gestiona
aceste documente.
Având în vedere Ordinul de Administrație Publică nr.226/2006 privind utilizarea
unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art.1 din Legea
nr.82/1991,republicată,modificat cu OAP nr.1708/2012 pentru modificarea și completarea
unor ordine ale ministrului finanțelor publice,
În temeiul prevederilor art. 154,art.155,alin.2,lit.b ) și art.196 alin. (1) ,lit.b) din
OUG nr.57/2019 Codul Administrativ,

Primarul comunei Ceica
DISPUNE:
Art.1. Facturile vor avea un număr format din 5 pana la 7 caractere cu următoarea
semnificaţie:
- Seria facturilor va fi :
- Urmatoarele 2 pana la 4 caractere vor fi reprezentate de numerele acordate
facturilor, in ordine crescatoare.
- Pentru exerciţiul financiar 2021 primul număr de factură este: 1-49 pentru chirii și
concesiuni .
- Persoana responsabilă pentru gestionarea şi întocmirea facturilor este Pop
Marin,consilier superior-Biroul financiar contabil identificat cu CI seria -, nr. -având
CNP-- cu specimenul de semnătură următor:
______________________________

Art.2. Facturile vor avea un număr format din 5 pana la 7 caractere cu următoarea
semnificaţie:
- Seria facturilor va fi :
- Urmatoarele 2 pana la 4 caractere vor fi reprezentate de numerele acordate
facturilor, in ordine crescatoare.
- Pentru exerciţiul financiar 2021 primul număr de factură este: 50-600 pentru facturi
apă Incești,sursa E-buget autofinanțat.
- Persoana responsabilă pentru gestionarea şi întocmirea facturilor este Coita Otilia
Olimpia,referent IA –Biroul financiar contabil identificat cu CI seria -, nr. - având CNP -cu specimenul de semnătură următor:
______________________________

Art.3. Chitantele vor avea un număr format din 5 pana la 7 caractere cu următoarea
semnificaţie:
- Seria chitanțelor va fi BHBLA-7775036-7775100
- Urmatoarele 2 pana la 4 caractere vor fi reprezentate de numerele acordate
chitanțelor, în ordine crescatoare.
Pentru exerciţiul financiar 2021 primul număr de chitanta este:
-Chitante fiscale 1-2000 .
Persoanele responsabile pentru gestionarea şi întocmirea chitantelor sunt:
1. Matica Ioan-Mircea,referent superior-Birou financiar contabil identificat cu CI
seria - nr. - având CNP - cu specimenul de semnătură următor:
Seria 28338/2021 de la nr.1 -20.000.

______________________________
2. Coita Otilia Olimpia,referent IA –Biroul financiar contabil identificat cu CI
seria - nr. - având CNP -- cu specimenul de semnătură următor:
Seria 28338/2021 de la nr.20.001-40.000.
______________________________

Art.4.Prezenta dispoziţie se comunica cu:
- Instituţia Prefectului-direcţia juridică
- Contabilitatea Primăriei Ceica
- Persoanele în cauză
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