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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 

Dispoziția  

Nr.219 din 29.12. 2015 
 
privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor 

și taxelor locale în comuna Dudeștii Noi 
 

Considerând că o administrație publică locală dedicată cetățenului are 
responsabilitatea cheltuirii cu eficiență a fondurilor publice în vederea rezolvării problemelor 
colectivității, 

 
analizând  temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
c) art. 21, art. 24 și art. 27-30 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
e) Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale 

și administrației publice nr. 4086/2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru 
activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale, de către organele fiscale locale; 

f) Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2069/2015 
privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor 
locale, desfășurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

 
în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) și ale celor art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
          PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI emite următoarea dispoziție. 

 
 Art. 1. - (1) Se aprobă unele formulare tipizate pentru desfășurarea activității de 

stabilire a impozitelor și taxelor locale în comuna Dudeștii Noi, prevăzute în anexele 1-16 la 
prezenta dispoziție, care fac parte integrantă din aceasta, după cum urmează: 

 

Nr. 

anexă 
Denumirea 

În baza modelului 

din Ordinul nr. 

2068/2015 

1 Chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale 
Model 2016 ITL 

Regim Special 001 

2 
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe 

clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă 

aflate în proprietatea persoanelor juridice 

Model 2016 ITL 002 
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3 
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe 

teren în cazul persoanelor fizice 
Model 2016 ITL 003 

4 Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe 
teren în cazul persoanelor juridice 

Model 2016 ITL 004 

5 
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe 
mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor 
fizice/persoane juridice 

Model 2016 ITL 005 

6 

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra 
mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de 
peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/            
juridice 

Model 2016 ITL 006 

7 
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe 
mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea 
persoanelor fizice/juridice 

Model 2016 ITL 007 

8 Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor 
datorate de persoanele fizice 

Model 2016 ITL 008 

9 
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor 
datorate de persoanele juridice 

Model 2016 ITL 009 

10 
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală 
pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte 
venituri datorate bugetului local  

Model 2016 ITL 010  

11 
Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind 
impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului 
local 

Model 2016 ITL 011 

12 
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală 
pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și 
alte venituri datorate bugetului local  

Model 2016 ITL 012 

13 
Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice 
privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate 
bugetului local 

Model 2016 ITL 013 

14 

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de 
reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane 
juridice/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru 
servicii de reclamă și publicitate 

Model 2016 ITL 014 

15 

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în 
scop de reclamă și publicitate/Decizie de impunere pentru 
stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și 
publicitate 

Model 2016 ITL 015 

16 
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe 
clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă 
aflate în proprietatea persoanelor fizice 

Model 2016 ITL 001 

 

(2) Codificarea formularelor tipizate utilizate în comuna Dudeștii Noi se realizează 
după cum urmează: 

a)  „Model 2016", reprezentând anul începând cu care acestea se utilizează; 
b) grupa de litere „ITL", reprezentând acronimul de la impozite și taxe locale; 
c) „Regim Special”, reprezentând caracterul special al înserierii și numerotării 

tipizatelor;  
d) cifrele „001- n”, care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular 

tipizat.  
Art. 2. - (1) Tipărirea sau folosirea în format digital a formularelor prevăzute la art. 1 

se face cu respectarea strictă a modelelor aprobate prin prezenta dispoziție.  
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(2) Compartimentul Administrarea fiscală și controlul comercial asigură publicarea 
formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate și 
imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii. 

Art. 3. - Personalul din compartimentul Administrarea fiscală și controlul comercial 
precum și cel din Compartimentul agricol, urbanism și amenajarea teritoriului gestionează 
informațiile din formularele prevăzute la art. 1, depuse de contribuabili pentru îndeplinirea 
atribuțiilor stabilite de lege. 

Art. 4. - Tipizatele aflate în stoc, după intrarea în vigoare a prezentei dispoziții, se 
utilizează, adaptate corespunzător, până la epuizare. 

Art. 5. - Prezenta dispoziție intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016. 
Art. 6. - (1) Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, următorilor: 
a) prefectului județului Timiș,  
b) personalului încadrat în compartimentul Administrarea fiscală și controlul 

comercial din cadrul Primăriei Comunei Dudeștii Noi; 
c) personalului încadrat în Compartimentul agricol, urbanism și amenajarea 

teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Dudeștii Noi. 
(2) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, prin 

intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege prin depunere la Monitorul 
Oficial al Comunei Dudeștii Noi care se păstrează la Biblioteca Comunală Dudeștii Noi, 
precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.pcdn.ro 

 
                   

                           
 
 
 
 
 
 
L.S. _______________________ 
                                                                                                                       
                
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
                                                                                   

F22/A16 
AAN/AAN 

Ex.6. 

Contrasemnează, avizând pentru legalitate: 
SECRETARUL COMUNEI, 

 

 …………………………….………………………… 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 

 

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

 …………………………….………………………… 

Alin-Adrian NICA 
 

http://www.pcdn.ro/

