Anexa nr. 19
Model 2009 ITL 044

LEGITIMAŢIE
pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei
publice locale cu atribuţii în urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale

Faţă
Stema
României
- color -

ROMÂNIA
J u d e ţ u l ..............................……….*)

PRIMĂRIA

Stema
unităţii
administrativ
-teritoriale
- color -

...................................………....**)
30 mm

LEGITIMAŢIA NR. ………./ 20 .....
70 mm

Dl./Dna. ..........................................................
în calitate de ............................................….
este împuternicit să stabilească, să constate,
şi să controleze impozitele şi taxele locale.

35 mm

Loc
pentru
fotografie

PRIMARUL/ CONDUCĂTORUL UNITĂŢII FISCALE...................................................................**)
L.S.

…………………………………

Posedă actul de identitate
seria ...... nr. ....................

(prenumele şi numele)
……………………………………..
(semnătura)

100 mm

Verso

Titularul prezentei legitimaţii se bucură de protecţia legii şi este învestit cu
exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea
atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite
prin lege.
Organele de poliţie, jandarmerie şi orice alţi agenţi ai forţei publice au
obligaţia să dea concursul titularului legitimaţiei, la cererea acestuia,
în îndeplinirea, potrivit legii, a activităţii de executare silită.
Identificarea funcţionarului public se face prin prezenta legitimaţie
însoţită de actul de identitate, precum şi de delegaţia semnată de
conducătorul compartimentului de specialitate.
Prezenta legitimaţie s-a emis în baza DISPOZIŢIEI PRIMARULUI
................................................................**) nr. ..... din ...... ...... 20..... şi
este valabilă până la revocarea acesteia.

*) Se menţionează denumirea judeţului;
**) Se menţionează categoria şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale;
NOTĂ: 1. „R O M Â N I A” va fi înscrisă pe un fundal care reprezintă Drapelul României, în următoarea ordine a culorilor: albastru – galben – roşu;
2. În cazul judeţelor adnotările *) şi **) din antetul legitimaţiei se înlocuiesc prin „CONSILIUL JUDEŢEAN ................*), iar semnatarul legitimaţiei este
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ...................*);
3. În cazul municipiului Bucureşti, adnotările *) şi **) din antetul legitimaţiei se înlocuiesc prin „PRIMĂRIA GENERALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI”, iar
semnatarul legitimaţiei este PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI;
4. În cazul sectoarelor municipiului Bucureşti, „Judeţul .........*)” din antet se înlocuieşte prin „MUNICIPIUL BUCUREŞTI”, iar adnotării **) îi corespunde menţiunea
SECTORULUI ....... .
5. La încetarea raporturilor de serviciu cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul are obligaţia să depună legitimaţia. În caz de pierdere se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea a III –a;
6. Evidenţa legitimaţiilor se ţine într-un registru special condus de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale. La nivelul municipiului Bucureşti acest registru se
conduce de către secretarul general al municipiului Bucureşti şi respectiv de către secretarii sectoarelor acestuia.
7. Acest formular se execută la nivelul fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale.

