
 
 
 
PRIMARIA COMUNEI UNTENI 
      JUDETUL  BOTOSANI 
      Nr.6598  din 23.11.2022 
 
 
 
 
 

ANUNT 
 
               În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică şi ale pevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, primarul comunei Unţeni aduce la cunoştinţa publică următorul  proiect de act normativ, care a 
fost iniţiat şi urmează a fi supus dezbaterii şi adotării Consiliului local al comunei Unţeni:  

1. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de  
transport cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone pentru anul 2023 

2. Referat de aprobare la proiect; 
3. Raport de specialitate la proiect. 

            Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 
privire la proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui conţinut îl prezentăm ( împreună cu expunerea 
de motive si raportul de specialitate ), la registratura comunei Unţeni, până la data de 9 decembrie 
2022. 
 
                                                    PRIMAR, 
                                                Constantin Paladi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL UNTENI 
       JUDETUL BOTOSANI 
       Nr. 6534 din 18 noiembrie 2022 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totală maximă 
autorizată mai mare sau egală cu 12 tone pentru anul 2023 

 
În conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul fiscal 2023 are la baza prevederile legale actuale, reprezentate de Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare, in care sunt prevazute nivelurile pentru 
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile 
aplicabile incepand cu anul 2016.  
             In baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Consiliul local are competenta 
sa stabileasca cota impozitelor si taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de cota 
procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si 
taxelor locale prevazute in suma fixa. 

Propunerile de stabilire a impozitelor  privind mijloacele de transport cu masa totala maxima  
autorizata mai mare sau egala cu 12 tone, la nivelul  comunei Unţeni pentru anul 2023, s-au efectuat 
cu respectarea art.491, al. (1) indice 1  din Lg.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare , având în vedere rata de schimb a monedei euro, la 1 octombrie 2022, de 
4,9490 ron,conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene nr.C379/6 . 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, propun un proiect de hotarare  impreuna cu 
intreaga documentatie care va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al comunei 
Unteni. 
                                                        
                                                                  PRIMAR, 
                                                             Constantin  Paladi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL  LOCAL  UNTENI 
      JUDETUL  BOTOSANI 
     Nr.6535 din 18 noiembrie 2022 
 
 
 
 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totală maximă 

autorizată mai mare sau egală cu 12 tone pentru anul 2023 
 

                In conformitate cu dispozitiile art. 495, lit f) din Legea nr.227/2015 privind  Codul fiscal, 
consiliile locale adopta anual,  hotarari privind nivelurile impozitelor si taxelor locale aplicabile in 
anul  fiscal urmator. 

Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate ale primarului întocmesc rapoartele 
de specialitate. 
               Am primit Referatul de aprobare cu nr.6534../2022 şi proiectul de hotărâre iniţiate de către 
primarul  comunei Unţeni, prin care se propun impozitele  privind mijloacele de transport cu masa 
totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone, la nivelul  comunei Unţeni pentru anul 
2023. 

   Potrivit prevederilor  Lg.nr.227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale stabilesc   
cotele impozitelor si taxelor locale. 

 Art.491 alin (1) indice 1 din Lg.nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si  
completările ulterioare, prevede ,,Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în 

tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) 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 şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.,, 
Conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene nr.C379/6, rata de schimb a monedei euro,  

la 1 octombrie 2022 este de 4,9490 ron. 
            Propunerile sunt făcute în funcție  de această rată de schimb, cu respectarea art.491, al. (1) 
indice 1  din Lg.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Analizând documentele prezentate şi argumentele din expunerea de motive, considerăm că 
sunt îndeplinite prevederile legale în vigoare . 

Propunem dezbaterea lui în şedinţa Consiliului Local Unţeni, în vederea adoptării. 
 

CONSILIER SUPERIOR, 
MARIA  PAVĂL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE nr.52 din 23 noiembrie 2022 
privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totală maximă 

autorizată mai mare sau egală cu 12 tone pentru anul 2023 
 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 analizând propunerile primarului comunei Unţeni, cu referatul de aprobare nr.6534/2022, 

 având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei cu nr. 6535/2022, 
             având în vedere rapoartele de avizare ale: 
 - comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 

- comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

- comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 

luând în dezbatere prevederile art.9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg din 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, 

în baza prevederilor: 
- art.491 alin. (11) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si  

completarile ulterioare; 
- art. 129 alin. (1), alin (2) litera b), alin (4) litera c)  din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul art.196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ș t e :  
          Art. 1. - Se aprobă indexarea cu rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi 
lucrătoare a lunii octombrie, a nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totală 
maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone pentru anul 2023 conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
           Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei prefectului judeţului Botoşani în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului general al comunei Unţeni, 

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei 
Unţeni şi pe pagina proprie de internet la adresa primariaunteni.ro.  

Art.3. – Hotărârea se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ. 

 
INITIATOR, 

Constantin Paladi 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

 
 

 
Anexa  

la proiectul de hotărâre nr.52 din 23 noiembrie 2022 

 
 
 
 
 

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ 
EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE 

 
Nivelul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin.  

(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

Numărul de axe și greutatea brută 
încărcată maxim admisă (în tone) 

Valoarea impozitului în lei/an) 

Nu mai puțin de Mai puțin de 

Ax(e) motor(oare) 
cu suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 

recunoscute (1) 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

Două axe 
12 13 0 153 
13 14 153 425 
14 15 425 599 
15 18 si peste 599 1356 

Trei axe 
15 17 153 267 
17 19 267 549 
19 21 549 712 
21 23 712 1098 
23 25 1098 1707 
25 26 si peste 1098 1707 

Patru axe 
23 25 712 722 
25 27 722 1128 
27 29 1128 1791 
29 31 1791 2657 
31 32 si peste 1791 2657 

(1)
 Suspensiile recunoscute ca fiind echivalente în conformitate cu definiția din Anexa II la Directiva 96/53/CE din 25 iulie 

1996, de stabilire pentru anumite vehicule ce circulă în Comunitate a dimensiunilor maxime admise în traficul național și 
internațional și a greutăților maxime admise în traficul internațional (JO L 235, 17.9.1996, p. 59) 

 



Combinații de vehicule (vehicule articulate și autotrenuri) 

Numărul de axe și greutatea brută 
încărcată maxim admisă (în tone) 

Valoarea impozitului (în lei/an) 

Nu mai puțin de Mai puțin de 

Ax(e) motor(oare) 
cu suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 

recunoscute (1) 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

2+1 axe 
12 14 0 0 
14 16 0 0 
16 18 0 69 
18 20 69 158 
20 22 158 371 
22 23 158 371 
23 25 480 866 
25 28 si peste 866 1519 

2+2 axe 
23 25 148 346 
25 26 346 569 
26 28 569 836 
28 29 836 1009 
29 31 1009 1657 
31 33 1657 2301 
33 36 2301 3493 
36 38 si peste 2301 3493 

2+3 axe 
36 38 1831 2548 
38 40 si peste 2548 3463 

3+2 axe 
36 38 1618 2246 
38 40 2246 3107 
40 44 si peste 3107 4596 

3+3 axe 
36 38 920 1113 
38 40 1113 1662 
40 44 si peste 1662 2647 

(1) Suspensiile recunoscute ca fiind echivalente în conformitate cu definiția din Anexa II la Directiva 96/53/CE 

din 25 iulie 1996, de stabilire pentru anumite vehicule ce circulă în Comunitate a dimensiunilor maxime 

admise în traficul național și internațional și a greutăților maxime admise în traficul internațional (JO L 235, 
17.9.1996, p. 59) 

 
INITIATOR, 

Constantin Paladi 
 
 


