
        R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                                                               H O T Ă R Â R E 

privind  indexarea  impozitelor pe mijloacele  de transport  de marfă cu masa totală 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023 

 
   Consiliul local  al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în sedință ordinară în data de 
29.11.2022 ; 

       Având în vedere : 
  - Proiectul de hotarare inițiat de Primarul comunei Tătărani, înregistrat la Nr.51 /21.11.2022; 
  - Referatul de aprobare Nr.9680/21.11.2022 prezentat de Primarul comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița;    
- Prevederile art. 491(1^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, corroborate cu prevederile Directivei 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri;  
- Ținând cont că rata de schimb a monedei euro, conform Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene  a fost de 4,9490 lei în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022,  comunicată pe 
site-ul Ministerului Finanțelor Publice, 
- Prevederile art.5 alin.1) lit.„a” art. 16 alin.2) art. 20 alin.1) lit.”b”, art.27 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
   - Raportul de specialitate  Nr.9690/21.11.2022 prezentat de biroul financiar-contablitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tătărani. 
-  Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani, judetul 
Dambovita ;    

        În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.139 alin.1), alin.3) lit.a), art.140 alin.1), 
art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                        H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1.-Pentru anul fiscal 2023 sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) 
și (6) din Legea nr.227/2015 privind Cod Fiscal, actualizată,  se indexează în funcție de rata 
de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022, respectiv 
4,9490 lei publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri și sunt prezentate în anexa care face parte integrantă  la prezenta hotărâre.   

          Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 
financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

     Art.3- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 
Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 



Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 
publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 
subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 
 

 
 

 

      TĂTĂRANI    
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      Data-29.11.2022                                                                            CÎRSTINA MARIAN     
 
 
 
                                        
 
 

                                   Contrasemnează pentru legalitate, 
                                        Secretar general comună 
                                         MIHĂILĂ MIOARA 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi „pentru” 1  vot „împotrivă”, .... voturi „abținere”. 
Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:   15  
Nr. consilieri absenți:    -     
 

 



       R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
      P R  I M A R 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 
Nr.51 /21.11.2022 

privind  indexarea  impozitelor pe mijloacele  de transport  de marfă cu masa totală 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023 

 
       Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 
      Având în vedere : 
     - Prevederile art. 491(1^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, corroborate cu prevederile Directivei 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri;  
- Ținând cont că rata de schimb a monedei euro, conform Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene  a fost de 4,9490 lei în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022,  comunicată pe 
site-ul Ministerului Finanțelor Publice, 
- Prevederile art.5 alin.1) lit.„a” art. 16 alin.2) art. 20 alin.1) lit.”b”, art.27 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
      În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.c), 
art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R  Ă Ș T E: 

    Art.1.- Pentru anul fiscal 2023 sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) și 
(6) din Legea nr.227/2015 privind Cod Fiscal, actualizată, se indexează în funcție de rata de 
schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022, respectiv 
4,9490 lei publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri și sunt prezentate în anexa care face parte integrantă  la prezenta hotărâre. 

      Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 
financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

     Art.3- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 
Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 
Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 
publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 
subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 
 
                                                                                                                I N I Ț I A T O R, 
      TĂTĂRANI                                                                                       P R I M A R 
                                                                                                              PĂTRU  CONSTANTIN                                  
 
                                                                                                           
Avizat pentru legalitate, 
Secretar General  Comună 
 MIHĂILĂ MIOARA 



    
       R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
       P R I M A R  
  Nr.9680/21.11.2022 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE  

Al proiectului de hotărâre  privind indexarea  impozitelor pe mijloacele  de transport  de 
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023 

 
 

 Subsemnatul Pătru Constantin - Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 
analizând : 
     - Proiectul de hotărâre  înregistrat la Nr.51/21.11.2022; 
     - Hotărârea Consiliului local Tătărani nr.20/27.04.2022 privind  stabilirea nivelurilor impozitelor 
și taxelor locale, precum și a  taxelor speciale pentru anul fiscal 2023; 
     - Prevederile art. 491(1^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, corroborate cu prevederile Directivei 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri;  
    - Prevederile art.5 alin.1) lit.„a” art. 16 alin.2) art. 20 alin.1) lit.”b”, art.27 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
- Ținând cont că rata de schimb a monedei euro, conform Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene  a fost de 4,9490 lei în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022,  comunicată pe 
site-ul Ministerului Finanțelor Publice,, 
       Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) 
lit.a), art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

        Constat că se este necesar să se supună Consiliului local Tătărani  adoptarea unei 
hotărâri  ca pentru anul fiscal 2023 sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. 
(5) și (6) din Legea nr.227/2015 Cod Fiscal,  să se indexeaze în funcție de rata de schimb 
a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022, respectiv 4,9490 
lei, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri. 
     Sumele indexate  sunt prezentate în anexa la proiectul de hotărâre. 
 

P R I M A R  
PĂTRU CONSTANTIN 

 

         
 



       R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
       P R I M A R  
  Nr.9690/21.11.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectului de hotărâre  privind indexarea  impozitelor pe mijloacele  de transport  de 

marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023 
 
    Subsemnatul Baicu Traian, consilier superior la biroul financiar-contabilitate din 
cadrul aparatului de specilaitate al primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 
analizând : 
     - Proiectul de hotărâre  înregistrat la Nr.51/21.11.2022; 
     - Hotărârea Consiliului local Tătărani nr.20/27.04.2022 privind  stabilirea nivelurilor impozitelor 
și taxelor locale, precum și a  taxelor speciale pentru anul fiscal 2023; 
     Ținând cont de : 
     - Prevederile art. 491(1^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, corroborate cu prevederile Directivei 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri;  
    - Prevederile art.5 alin.1) lit.„a” art. 16 alin.2) art. 20 alin.1) lit.”b”, art.27 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
- Ținând cont că rata de schimb a monedei euro, conform Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene  a fost de 4,9490 lei în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022,  comunicată pe 
site-ul Ministerului Finanțelor Publice,, 
       Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) 
lit.a), art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

        Constat că Proiectul de hotărâre Nr.51/21.11.2022, întrunește condițiile cerute de 
lege pentru a fi supun Consiliului local Tătărani în vederea adoptarii unei hotărâri  ca 
pentru anul fiscal 2023 sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) și (6) din 
Legea nr.227/2015 Cod Fiscal,  să se indexeaze în funcție de rata de schimb a monedei 
euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022, respectiv 4,9490 lei, 
publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 
1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri. 
     Sumele indexate sunt prezentate în anexa la proiectul de hotărâre, acestea 
respentând modul de calcul cerut de lege. 
 

CONSILIER SUPERIOR 
BAICU TRAIAN 



 

                                                                                             
 

 
                                       

                          T A B E L 
 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ➢ Titlul IX – Impozite si taxe locale 
Directiva 1999/62/CE/  de aplicare la vehiculele de marfa 

 
Nivelul impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art.470 alin.5) și alin.6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui 

an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 

utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, respectiv 4.9490 RON".9/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri; 

 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe si greutatea brută încărcată maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022/ NIVEL STABILIT 2023  

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Axe motoare cu sistem 
de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

Axe motoare cu sistem 
de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

I două axe  2022        2023       2022         2023 

 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153 0 0 153 153 

 2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 426 153 153 425 426 

 3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 426 599 425 426 599 599 

 4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1356 599 599 1.355 1356 

 5 Masa de cel putin 18 tone 599 1356 599 599 1.355 1356 

II 3 axe 

 1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267 153 153 267 267 

 2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 549 267 267 549 549 

 3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 712 549 549 712 712 

 4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 712 1099 712 1099 1.098 1099 

Anexa la Hotarare CL Tătărani  Nr.53 /29. 11.2022 
 

privind impozitele pe mijloacele  de transport  de marfă cu masa totală autorizată 

egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023 

 
 
 



 5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1099 1707 1098 1099 1.707 1707 

 6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1099 1707 1.098 1099 1.707 1707 

 7 Masa de cel putin 26 tone 1099 1707 1.098 1099 1.707 1707 

III 4 axe 

 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 713 723 712 713 722 723 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 723 1128 722 723 1.128 1128 

 3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1791 1.128 1128 1791 1791 

 4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1791 2658 1791 1791 2657 2658 

 5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1791 2658 2041 1791 2657 2658 

 6 Masa de cel putin 32 tone 1791 2658 2041 1791 2657 2658 

 
 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe si greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 / NIVEL STABILIT 2023   

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Axe motoare cu sistem 
de suspensie 

pneumatică sau un 
echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

Axe motoare cu sistem 
de suspensie 

pneumatică sau un 
echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

I 2 + 1 axe 2022       2023                 2022           2023 

 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 0 0 

 2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 0 0 

 3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69 0 0 69 69 

 4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158 69 69 158 158 

 5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 158 158 371 371 

 6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 371 371 480 480 

 7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 480 480 866 866 

 8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1519 866 866 1519 1519 

 9 Masa de cel putin 28 tone 866 1519 866 866 1519 1519 

II 2 + 2 axe  
 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 148 148 346 346 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 346 346 569 569 

 3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 569 569 836 836 

 4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1010 836 836 1.009 1010 

 5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1010 1658 1.009 1010 1.657 1658 

 6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1658 2301 1.657 1658 2.300 2301 

 7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2301 3494 2.300 2301 3.493 3494 

 8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2301 3494 2300 2301 3493 3494 

 9 Masa de cel putin 38 tone 2301 3494 2300 2301 3.493 3494 

III 2 + 3 axe  
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1831 2549 1830 1831 2.548 2549 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2549 3464 2.548 2549 3.463 3464 

 3 Masa de cel putin 40 tone 2549 3464 2.548 2549 3.463 3464 
 



IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1618 2247 1.618 1618 2246 2247 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2247 3108 2.246 2247 3.107 3108 

 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3108 4598 3.107 3108 4596 4598 

 4 Masa de cel putin 44 tone 3108 4598 3.107 3108 4596 4598 

V 3+3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 921 1114 920 921 1.113 1114 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1114 1663 1.113 1114 1.662 1663 

 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1663 2648 1.662 1663 2647 2648 

 4 Masa de cel putin 44 tone 1663 2648 1.662 1663 2647 2647 

NOTA: Nivelul pentru anul 2023 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la 
un leu , prin adaos.  
 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ 

CÎRSTINA  MARIAN 


