
COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 1/2021 
Privitoare la: stabilirea seriilor şi numerelor aferente facturilor, avizelor de însoţire 

şi chitanţierelor emise de Primăria Lădesti. 

Primarul Comunei Lădesti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE ; 
Având în vedere referatul nr.7/04.01.2021 al compartimentului financiar 

contabil - taxe şi impozite locale, prin care se propune stabilirea seriei şi numerelor pe 
gestiuni şi puncte de lucru, ce trebuie sa fie secvenţial, de la care se vor emite facturile, 
chitanţierele şj avizele de însoţire pentru anul 2021 ; 

în conformitate cu prevederile Anexei nr.1. pct. A nr. 24 din O.M.F. nr. 
2634/2015, coroborate cu prevederile art.155 alin.(1) lit (e) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. Pentru anul fiscal 2021, facturile şi chitanţierele vor avea seria LAD şi 
următoarea numerotare: 

Chitanţier ITL : 
- Casierie - gestiune Pîlşu Luminiţa de la nr.0001 la nr. 4500 

Chitanţiere casă: 
- consiliu : de la nr. 0001 la nr. 500 
- piaţă - gestiune Deaconescu Gheorghe : de la nr. 501 la nr. 5500 
- moară - gestiune Deaconescu Gheorghe : de la nr. 5501 la nr. 5800 

Factură cu chitanţă; 
-târg, piaţă -persoanejuridice: de la nr. 2301 la nr. 2450; 

Factură - primărie: de la nr. 10301 la nr. 10600 ; 

Art.2. Gestionarea şi alocarea numerelor formularelor prevăzute la art.1. se 
va realiza de către d-na Cumpănaşu Elena - consilier impozite şi taxe. 

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului general al 
comunei, către Compartimentul financiar-contabil în vederea punerii în executare şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate ; 

Lădesti 4 ianuarie 2021 


