
ROMÂNIA                    Anexa nr. 1 la 

JUDEȚUL GALAȚI                   H.G. 831/2022 

COMUNA IVEȘTI 

PRIMAR, 

Nr. 9.302/20.10.2022  
 

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 
Astăzi, 20.10.2022, Primăria comunei Ivești, anunță deschiderea procedurii de 

transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind: stabilirea impozitului pe mijloacele de transport 

prevăzute la art. 470, alin. (5) și alin. (6) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, 

cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2023. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 

- Referat de aprobare, nr. 9300/20.10.2022; 

- Raport de specialitate, nr. 9301/20.10.2022; 
Documentația poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituției, la www.comunaivestiprimar.ro  
• la sediul instituției, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451 
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul 

de relații cu publicul al instituției. 
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 

supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 31.10.2022  

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro; 

 prin poștă, pe adresa Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, comuna Ivești, județul Galați;  

 la sediul instituției, la Registratură, la adresa Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, 
comuna Ivești, județul Galați, între orele 08:00 – 16:00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind: stabilirea impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin. (5) și alin. (6) 

din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare pentru 

anul 2023.” 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 
internet a instituției, la linkul: https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-
public/transparenta-decizionala  

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată tot în scris.  
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o 
asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 
5.12.2022, excepție făcând prevederile art.5, alin.13 din Legea 52/2003 cu modificările și 
completările ulterioare. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: 
telefon: 0236866004, e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro , persoană de contact: Tăbăcaru George 
Daniel.  

 

 P R I M A R , 

           Gheoca Maricel 

 

 

http://www.comunaivestiprimar.ro/
https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-public/transparenta-decizionala
https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-public/transparenta-decizionala
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

Proiect de hotărâre nr. 9.300 
 

Din 20.10.2022 

 
Privind: stabilirea impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin. (5) și alin. (6) din 
Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 
2023 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 9.300 din 20.10.2022 

  
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

13.12.2022; 
 Având în vedere referatul de aprobare al d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judeţul 
Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 9.300 din 20.10.2022; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 9.301 din 
20.10.2022; 
 Având în vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor nr.1–5, pe domenii de specialitate ale 
Consiliului local; 

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) lit „b”, alin.(4) lit „c” din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ; 

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.„a”, alin.(2), art.16 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit.”b”, 
art.27 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere Titlul IX din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În baza art.139 alin.(3) lit.„c” și art.196 alin. (1) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. - (1) Pentru anul 2023, se stabilește impozitul pe mijloacele de transport prevăzute la 
art. 470, alin. (5) și (6) din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) – Pentru plata cu anticipație, până la 31 martie 2023  impozitului pe mijloacele de transport 
prevăzute la alin. (1), datorat pentru întregul an de către contribuabil, se stabilește o bonificație de 
10%. 

Art. 2. - Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire  

Art. 3. -Prezenta hotărâre se va comunica prefectului județului Galați în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate și se adduce la cunostința publică prin grija secretarului general al 
comunei Ivești, județul Galați. 

 
              Inițiator,                                                                       Contrasemnează 

        P R I M A R,                                                                  Secretar General, 
     Gheoca Maricel                                                                   Toma Zanfirica 



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr din  
Impozitul asupra mijloacelor de transport 

Nr. 
crt. 

Numărul axelor 
și masa totală 

autorizată 
(în tone) 

Valorea maximă a taxei (în 
euro/an) 

Valoarea actualizată cu rata 
de schimb a monedei euro 

valabilă la 03.10.2022 de 4,949 
RON 

  Vehicule 
cu sistem 
de 
suspensie 
pneumatic 
sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
system de 
suspensie 
pneumatic 
sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

I.Vehicule cu 2 axe 

1. Masa de cel puțin 
12 t, dar mai mică 
de 13 t 

0 31 0 153 

2. Masa de cel puțin 
13 t, dar mai mică 
de 14 t 

31 86 153 426 

3. Masa de cel puțin 
14 t, dar mai mică 
de 15 t 

86 121 426 599 

4. Masa de cel puțin 
15 t, dar mai mică 
de 18 t 

121 274 599 1356 

II.Vehicule cu 3 axe 

1. Masa de cel puțin 
15 t, dar mai mică 
de 17 t 

31 54 153 267 

2. Masa de cel puțin 
17 t, dar mai mică 
de 19 t 

54 111 267 549 

3. Masa de cel puțin 
19 t, dar mai mică 
de 21 t 

111 144 549 713 

4. Masa de cel puțin 
21 t, dar mai mică 
de 23 t 

144 222 713 1.099 

5. Masa de cel puțin 
23 t, dar mai mică 
de 25 t 

222 345 1.099 1.707 

6. Masa de cel puțin 
25 t, dar mai mică 
de 26 t 

222 345 1.099 1.707 

7. Masa de cel puțin 
26 T 

222 345 1.099 1.707 

III.Vehicule cu 4 axe 



1. Masa de cel puțin 
23 t, dar mai mică 
de 25 t 

144 146 713 723 

2. Masa de cel puțin 
25 t, dar mai mică 
de 27 t 

146 228 723 1.128 

3. Masa de cel puțin 
27 t, dar mai mică 
de 29 t 

228 362 1.128 1.792 

4. Masa de cel puțin 
29 t, dar mai mică 
de 31 t 

362 537 1.792 2.658 

5. Masa de cel puțin 
31 t, dar mai mică 
de 32 t 

362 537 1.792 2.658 

6. Masa de cel puțin 
26 t 

362 537 1.792 2.658 

Art. 470, alin. (6)-Combinații de autovehicule de transport marfă cu masa totală 
maximă autorizată egalaă sau mai mare de 12t. 

I.Vehicule cu 2 +1 axe 

1. Masa de cel puțin 
12 t, dar mai mică 
de 14 t 

0 0 0 0 

2. Masa de cel puțin 
14 t, dar mai mică 
de 16 t 

0 0 0 0 

3. Masa de cel puțin 
16 t, dar mai mică 
de 18 t 

0 14 0 69 

4. Masa de cel puțin 
18 t, dar mai mică 
de 20 t 

14 32 69 158 

5. Masa de cel puțin 
20 t, dar mai mică 
de 22 t 

32 75 158 371 

6. Masa de cel puțin 
22 t, dar mai mică 
de 23 t 

75 97 371 480 

7. Masa de cel puțin 
23 t, dar mai mică 
de 25 t 

97 175 480 866 

8. Masa de cel puțin 
25 t, dar mai mică 
de 28 t 

175 307 866 1.519 

9. Masa de cel puțin 
28 T 

175 307 866 1.519 

I.Vehicule cu 2 +2 axe 

1. Masa de cel puțin 
23 t, dar mai mică 
de 25 t 

30 70 148 346 



2. Masa de cel puțin 
25 t, dar mai mică 
de 26 t 

70 115 346 569 

3. Masa de cel puțin 
26 t, dar mai mică 
de 28 t 

115 169 569 836 

4. Masa de cel puțin 
28 t, dar mai mică 
de 29 t 

169 204 836 1.010 

5. Masa de cel puțin 
29 t, dar mai mică 
de 31 t 

204 335 1.010 1.658 

6. Masa de cel puțin 
31 t, dar mai mică 
de 33 t 

335 465 1.658 2.301 

7. Masa de cel puțin 
33 t, dar mai mică 
de 36 t 

465 706 2.301 3.494 

8. Masa de cel puțin 
36 t, dar mai mică 
de 38 t 

465 706 2.301 3.494 

9. Masa de cel puțin 
38 T 

465 706 2.301 3.494 

I.Vehicule cu 2 +3 axe 

1. Masa de cel puțin 
36 t, dar mai mică 
de 38 t 

370 515 1.831 2.549 

2. Masa de cel puțin 
38 t, dar mai mică 
de 40 t 

515 700 2.549 3.464 

3. Masa de cel puțin 
40 t 

515 700 2.549 3.464 

I.Vehicule cu 3 +2 axe 

1. Masa de cel puțin 
36 t, dar mai mică 
de 38 t 

327 454 1.618 2.247 

2. Masa de cel puțin 
38 t, dar mai mică 
de 40 t 

454 628 2.247 3.108 

3. Masa de cel puțin 
40 t, dar mai mică 
de 44 t 

628 929 3.108 4.598 

4. Masa de cel puțin 
44 t 

628 929 3.108 4.598 

I.Vehicule cu 3 +3 axe 

1. Masa de cel puțin 
36 t, dar mai mică 
de 38 t 

186 225 921 1.114 

2. Masa de cel puțin 225 336 1.114 1.663 



38 t, dar mai mică 
de 40 t 

3. Masa de cel puțin 
40 t, dar mai mică 
de 44 t 

336 535 1.663 2.648 

4. Masa de cel puțin 
44 t 

336 535 1.663 2.648 

 

     Șef serviciu financiar contabil,                                             Inspector, 

             Barbu Corina-Ionela                                                   Datcu Rădița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 



P R I M A R,  
Nr. 9.300 din 20.10.2022 

 

REFERAT APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 

470, alin. (5) și alin. (6) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru anul 2023 

Impozitele și taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale și sunt reglementate de 

art.454 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

In categoria impozitelor și taxelor locale sunt incluse: impozitul/taxa pe clădiri, 

impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxele pentru eliberarea 

certificatelor ,avizelor și autorizațiilor, taxa pentru mijloacele de reclamă și publicitate, impozitul 

pe spectacole, taxele speciale , alte taxe speciale. 

Resursele financiare constituite din impozitele și taxele locale se utilizează pentru 

cheltuielile publice a căror finanțare se asigură din bugetul local, potrivit legii. 

Conform art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și 

completările ulterioare, impozitele și taxele locale se indexează anual , până la data de 30 

aprilie, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 

Miniserului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Sumele indexate se aprobă prin hotararea consiliului local si se aplică în anul fiscal următor. 

Prin excepție, la articolul 491, alin. 1˄1 din egea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 470, alin. (5) și (6) se indexează 

annual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare din luna 

noiembrie a fiecărui an și Publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri. Cursul de schimb utilizat este de 4,949 lei/Euro în vigoare în prima zi 

lucrătoare din luna octombrie 2022. 

Consiliul local al comunei Ivești, județul Galați are competența adoptării proiectului de 
hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, în ședința ordinară din 
luna decembrie 2022. 
 

P R I M A R , 

Gheoca Maricel 

 

ROMANIA  
JUDETUL GALATI  
COMUNA IVESTI  



P R I M A R  
Serviciul financiar-contabil, Salarizare-resurse umane,  
buget patrimoniu, Impozite si taxe  
Nr. 9.301 din 20.10.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport prevăzute 

la art. 470, alin. (5) și alin. (6) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru anul 2023 

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu prevederile art.136 
alin.(8), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile Titlului IX –Impozite și taxe locale  din legea nr. 
227 din 2015 privind  Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale s-au avut în vedere prevederile 
legale, precum și acoperirea necesităților bugetare cu privire la asigurarea funcționării serviciilor 
publice de către Unitatea Administrativ Teritorială Ivești pentru anul 2023.  

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu următoarelor prevederi legale: 
- art. 129 alin (1), alin.(2) lit „b”, alin (4) lit „c” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ; 
- art.5 alin.(1) lit.„a”, alin.(2), art.16 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit.”b”, art.27 din Legea 
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Titlul IX din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 
Conform art. 491 alin. (1) din Codul fiscal “În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, 

care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, 
sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând 
cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Dezvoltării şi Administraţiei Publice.  

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 Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărăre a consiliului local și se aplică în 
anul fiscal următor. 
 Consiliul local are competenta adoptarii proiectului de hotarare prezentat in sedinta 

ordinara din luna decembrie 2022. 

        ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,                                                        Inspector, 

                  Barbu Corina-Ionela                                                                        Datcu Rădița 


