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HOTĂRÂRE 

privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Nucet nr. 55 din data de 
20 octombrie 2022 pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport 

prevăzute la art.470 alin.5 și alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
aplicabile în anul fiscal 2023 

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 
28.10.2022, având în vedere: 

 
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub 

nr.59/27.10.2022; 
 referatul de aprobare al primarului comunei Nucet, înregistrat la nr. 9372/27.10.2022; 
 raportul de specialitate al consilierului din cadrul biroului financiar contabil impozite 

și taxe înregistrat sub nr. 9421/28.10.2022; 
 prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 prevederile art.1, pct.215 și 216 din Legea nr.296/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Directivei 1999/62/CE; 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Nucet. 
 

În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1. Art.1 al Hotărârii Consiliului Local Nucet nr. 55 din data de 20 octombrie 

2022 pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art.470 
alin.5 și alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 
2023 se modifică și va avea următorul cuprins : 
 

”Art.1. Se aprobă nivelul impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art.470 
alin.5 și alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2023 
conform tabelului următor: 
 

 

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 

Alte sisteme 
de 

suspensie 
pentru axele 

motoare 



sau 
echivalentele 
recunoscute 

I două axe 

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

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

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

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

  5 Masa de cel puţin 18 tone 599 1356 

II 3 axe 

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

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

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 713 

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 713 1099 

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1099 1707 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1099 1707 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1099 1707 

III 4 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 713 723 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 723 1128 

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1792 

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1792 2658 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1792 2658 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1792 2658 

 

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de 

suspensie 
pentru axele 

motoare 

I 2 + 1 axe 

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

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

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

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

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

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

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

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

  9 Masa de cel puţin 28 tone 866 1519 

II 2 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 



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

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

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

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1010 1658 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1658 2301 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2301 3494 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2301 3494 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 2301 3494 

III 2 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1831 2549 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2549 3464 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2549 3464 

IV 3 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1618 2249 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2249 3108 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3108 4598 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 3108 4598 

V 3 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 921 1113 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1113 1663 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1663 2648 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1663 2648 

 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin biroul 
financiar contabil impozite și taxe. 
 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei 
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în 
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.         
  

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ 

     Marcel-Matei UNGUREANU                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                               Elena Claudia POPESCU 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 60 din 28 octombrie 2022 
 
Total consilieri :          13 
Consilieri prezenți :    .13.. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru, 

http://www.comunanucet.ro/


                                                   ...0..    voturi împotriva 
                                       …0..     abțineri. 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
60/28.10.2022 

Nr. 
crt. 

 Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p 
simplă p absolută p calificată 

28.10.2022  

2 Comunicarea către primar 28.10.2022  

3 Comunicarea către prefectul judeţului 31.10.2022  

4 Aducerea la cunoştinţa publică 31.10.2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual 

  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, după caz 

31.10.2022  

 


