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RAPORT  

 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

 pentru anul 2018 
 
 

Impozitele şi taxele locale se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea 
prevederilor Titlului IX  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.art. 491 din Legea 
nr.227/2015: 

Prin Legea nr.227/2015, se aduc modificări în modul de stabilire a impozitelor şi 
taxelor locale, în special în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri şi teren persoane fizice şi 
juridice; de asemenea, acordarea unor facilităţi la plata impozitelor şi taxelor locale sunt lăsate 
la latitudinea consiliului local. 
 Ordonanța de Urgență 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea 
Legii 227/2015 privind Codul Fiscal stabilește impozitele aferente mijloacelor de transport cu 
masa peste 12 tone.  

Având în vedere modificările legislative apărute în modul de stabilire a impozitelor şi 
taxelor locale, respectiv în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri şi teren, atât în cazul 
persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice, pentru anul 2018 se propune ca nivelul unor 
impozite şi taxe locale să se menţină la acelaşi nivel ca şi în anul 2017, cu următoarele 
modificări: 
 
 
1) Anexa nr. 1 –CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  
 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de12 tone (art. 
470, alin. (5)) 

 

  
 

Numărul axelor şi greutatea brută – încărcare maximă admisă 

impozitul – în lei/an 
  

 2018 

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

pneumatică sau  
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

IVehicule cu două axe   

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 

 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 

 3. Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 

 4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 

 5. Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 

I
I
Vehicule cu trei axe   



 1.  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone    142 248 

 2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone   248 509 

 3.  Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică  de 21 tone 509 661 

 4. Masa de cel puţin de 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 

 5. Masa de cel puţin  23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 

 6.  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 

 7. Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 

I
I
I

Vehicule cu patru axe    

 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone  661 670 

 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 

 3.  Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 

 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone  1661 2464 

 5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 

 5. Masa de cel puţin  32 tone 1661 2464 

 
 
 

 Combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu 
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone (art. 470, alin.(6)) 

  
 
 
 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

Impozitul (in lei/an) 

2017 

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

pneumatică sau  
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 
 

I Vehicule cu 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 64 

 4.  Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 

 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 

 6.  Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 

 7.  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 

 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 

 9. masa de cel puţin 28 tone 803 1408 

I
I
Vehicule cu 2 + 2 axe   

 1.  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 

 2.  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 

 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 

 4. Masa de cel  puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 

 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 

 6.  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 

 7.  Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 

 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 

 9. Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 



I
I
I

Vehicule cu 2 + 3 axe   

 1.  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 

 3. Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211 

I
V
Vehicule cu 3 +2 axe    

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 

 4. Masa de cel puţin 44 tone  2881 4262 

VVehicule cu 3 + 3 axe   

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 

 2.  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai mică de 44 tone 1542 2454 

 3. Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 

 
2) Anexa nr. 1 - CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A 
AUTORIZAŢIILOR  
 

 (3) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavării necesare lucrărilor 
de cercetare şi prospectare a terenurilorîn etapa efectuării studiilor geotehnice şi 
a studiilor privind ridicările topografice (art. 474 alin (10) din L 227/2015 privind 
Codul Fiscal) 

 
1 lei 

  

 
Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2016, mai mici de 40 lei se anulează .  

 
 
      
         
 
          Sef serviciu ITL,  
          Ec. Dina Căstăian   
 
 
 


