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R O M Â N I A 
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Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de  22 Aprilie 2021, 

 Având în vedere: 

-prevederile art.491 alin.(1) indice 1, alin.(2)  din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal, cu modificările 

si completarile  aduse prin Legea nr. 296/18.12.2020( art. I, pct.215) ; 

-prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi 

art. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, 

republicată, 

-prevederile art. 87, art. 129 alin.(2) lit.b) corelat cu alin.4 lit.c), art. 139 alin.(3) lit.c)  din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

Analizând: 

-raportul  nr. 1/24.02.2021 al  Comisiei pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în activitatea 

Curții de Conturi  referitor la data intrării în vigoare a pct.191-219 din Legea nr. 296/2020  pentru  

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi  nr. 69/04.03.2021, 

- rata de schimb a monedei euro în cuantum de 4,8740 ron conform Jurnalului Oficial al Uniunii 

Europene, publicată la 1 octombrie 2020 și postată pe site-ul Ministerului Finanțelor, Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Roseţi,  înregistrat sub nr.2994/02.04.2021,  

-referatul de aprobare nr. 3048/05.04.2021 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, 

-avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local al comunei Roseți,înregistrat cu nr. 

3621/19.04.2021, 

-prevederile H.C.L Roseți .nr. 4 din 28.01.2021, privind alegerea președintelui de sedință;  

                       În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) coroborate cu prevederile art. 139 alin.(3) lit. g) 

din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Roseți adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE 

Art. 1.  Pentru anul 2021 se aprobă indexarea cu rata de schimb a monedei euro, respectiv 4,8740 

ron a impozitului pe mijloacele de transport  marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 

12 tone precum și a unei combinaţii de autovehicule, autovehicul articulat sau tren rutier de transport 

de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, aplicabil persoanelor 

fizice și  persoanelor juridice ce dețin astfel de mijloace de transport  pe raza comunei Roseți  și  

care sunt înregistrare în evidența fiscală a comunei Roseți, conform anexei ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

HOTĂRÂRE  

privind  indexarea cu rata de schimb a monedei euro a impozitului pe mijloacele de transport 

marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone precum și a unei combinaţii de 

autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masa totală 

maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
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Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Roseți prin  intermediul funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate. 

Art. 3. Cu data aprobării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa la H.C.L. nr.30 

din 27.04.2020 privind  impozitele și taxele locale,  precum și taxele speciale, indexate cu rata 

inflației pentru anul 2021.    

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică  prin intermediul secretarului general al comunei Roseţi, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, Instituției  prefectului judeţului Călăraşi şi se 

aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituției în spaţiul accesibil publicului, precum şi 

pe pagina de internet www.comunaroseti.ro.  

 

 
       Preşedinte de şedinţă,                                                                                              Contrasemnează,                                         

    Vasile ȘIȘMAN                                                                          Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 

 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri :15 
Prezenți :15 

Adoptată  cu 15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 
Abțineri :____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 12 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 22.04.2021 
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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Roseti, 
în limitele si în conditiile titlului IX din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal  

I. Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal ➢ Titlul IX – Impozite si taxe locale 

 
 
 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 151 0 159 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 151 418 159 439 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 418 588 439 617 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 588 1333 617 1398 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 588 1333 617 1398 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 151 263 159 276 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 263 540 276 567 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 540 701 567 736 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 701 1081 736 1134 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1081 1678 1134 1760 

ANEXA 
  la Hotărârea Consiliului Local nr. 12/22.04.2021 

privind stabilirea   impozitele mijloacelor de transport cu masa mai mare de 12 tone in 
functie de ax motor si sistem  suspensie,pentru anul 2021 indexate cu curs euro 4.874 lei 

cf art 491 alin (11) din legea 227/ 2015 actualizata 
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 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1081 1678 1134 1760 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1081 1678 1134 1760 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 701 710 736 745 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 710 1109 745 1163 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1109 1760 1163 1846 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1760 2612 1846 2740 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1760 2612 1846 2740 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1760 2612 1846 2740 

 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 68 0 72 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 68 156 72 164 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 156 365 164 383 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 365 472 383 495 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 472 851 495 893 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 851 1493 893 1566 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 851 1493 893 1566 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 146 340 154 357 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 340 560 357 588 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 560 821 588 861 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 821 992 861 1041 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 992 1630 1041 1710 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1630 2261 1710 2372 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2261 3433 2372 3601 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2261 3433 2372 3601 
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 9 Masa de cel puțin 38 tone 2261 3433 2372 3601 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1800 2505 1888 2627 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2505 3404 2627 3570 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2505 3404 2627 3570 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1590 2208 1668 2316 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2208 3054 2316 3203 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3054 4518 3203 4739 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 3054 4518 3203 4739 
V  
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 904 1094 948 1148 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1094 1635 1148 1715 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1635 2602 1715 2729 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1635 2602 1715 2729 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


