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                          HOTĂRÂRE 

                              Privind indexarea unor impozite locale 
 
Consiliul local al comunei Răscăeţi, județul Dâmbovița, întrunit în şedința ordinară din 

data de 17.12.2021, 
 
Având în vedere: 
 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei și referatul de aprobare cu nr. 
187/29.11.2021; 

- Prevederile art. 491 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările ulterioare; 

- HCL nr. 54/2018 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019, cu 
modificările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin.4, lit.c) și ale art.139  alin.3 lit.c) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 

 
Ținând cont de rata de schimb a monedei euro, conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 
publicat la 1.10.2021, care este 4,874 lei, 
 
În temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit.a) și art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare, 
  
     HOTĂRĂȘTE: 
 
  Art.1 Nivelul impozitului pe mijloacele de transport, aplicabil în anul 2022, este egal cu suma 
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
  

„Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Impozitul (in lei/an) 
Axe motor(oare) 
cu 1 system de 
suspensie 
pneumatica sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I doua axe 

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

  2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 153 425 
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  3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 425 599 

  4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 599 1355 

  5 Masa de cel putin 18 tone 599 1355 
II 3 axe 

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

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

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

  4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 712 1097 

  5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1098 1707 

  6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1098 1707 

  7 Masa de cel putin 26 tone 1098 1707 

III 4 axe 

  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 712 722 

  2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 722 1128 

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

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

  5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1791 2657 

  6 Masa de cel putin 32 tone 1791 2657 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Impozitul (in lei/an) 
Axe motor(oare) 
cu system de 
suspensie 
pneumatica sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I 2+1 axe 

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

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

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



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

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

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

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

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

  9 Masa de cel putin 28 tone 866 1519 
II 2+2 axe 

  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 148 346 

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

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

  4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 836 1009 

  5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1009 1657 

  6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1657 2300 

  7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2300 3493 

  8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2300 3493 

  9 Masa de cel putin 38 tone 2300 3493 
III 2+3 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1830 2548 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2548 3463 

  3 Masa de cel putin 40 tone 2548 3463 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Impozitul (in lei/an) 
Axe motor(oare) 
cu system de 
suspensie 
pneumatica sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 
pentru axele 
motoare 

IV 3+2 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1618 2246 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2246 3107 

  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3107 4596 



  4 Masa de cel putin 44 tone 3107 4596 
V 3+3 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 920 1113 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1113 1662 

  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1662 2647 

  4 Masa de cel putin 44 tone 1662  2647 
” 
 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se obligă compartimentul contabilitate-achiziții din cadrul 
primăriei Răscăeți, iar comunicarea va fi făcută de secretarul general al comunei. 
 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
     CONSILIER, 

             Mariean Fîlea         
                  
 
              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                  Secretar general,  

Jr. MARCU Maria-Nicoleta                                  
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