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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 / 25.11.2021 
cu privire aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul pr.evăzut la art. 470 alin (5) 

și (6), în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii 
octombrie a anului 2021, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare a vehiculele grele de marfă pentru 
utilizarea anumitor infrastructuri 

 
 

Consiliul local al comunei Jijila, întrunit în ședință ordinară din data de , la 
care participă un număr de _ consilieri locali; 

 
Avand în vedere Referatul de aprobare nr. 10687/23.11.2021 al Primarului Comunei 

Jijila, Raportul de specialitate nr 10681/23.11.2021 al Compartimentul Impozite și taxe, 
În temeiul prevederilor art. 56, art. 120 alin (1) și alin (2) și art. 139 alin (2) din 

Constituția Romaniei, republicată, art. 4 și art. 9 paragraful 13 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.11.1985, ratificată prin Legea nr 199/1997, 
art. 7 alin (2) din Legea nr 287/2009 privind Codul civil, republicat. Cu modificarile și 
completările ulterioare, art. 5 alin (1) lin a) și alin (2), art. 16 alin (2), art 20 alin (1) lit b, art 
27, art 30 și art 76 alin (2) și alin (3) din Legea 273/2006 prinvid Finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare, art 491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 1, art 2 alin (2) lit h), precum și cele ale Titlului 
IX, Impozit și taxe locale din Legea nr 227/2015, Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, Hotărare nr. 1/2016 din 06.01.2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținand seama de Comunicatul de presă nr. 16/14.01.2021 al Institutului Național 
de Statistică comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor publice și Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu privire la rata inflației pentru anul 2020 
de 2,6% și de rata de schimb a monedei euro de 4,9470 lei conform Jurnalului Oficial al 
Uniunii europene, publicat la 01.10.2021 și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 
1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă, pentru utilizarea anumitor infrastructuri 
și indexarea sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) și (6) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, actualizată în funcție de rata de schimb a monedei euro de 
4,9470 lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2021 și publicată în Jurnalul 
Uniunii Europene. 

Respectând dispozițiile art. 7 din Legea nr 52/2003 privind transparența decizională în 
Administrația publică, republicată. 

În temeiul art. 129 alin (2), lit b), alin (4) lit c), art 139 alin (3) lit c), art. 196, alin (1) lit 
a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrtiv cu 
modificările și completările ulterioare, 



Hotărăște; 
 

Art. 1. Se aprobă indexarea sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la Art. 470 alin(5) și (6) în 
funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 
2021, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 
1999/62/CE de aplicare a vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, 
conform: 

-  Anexei nr. 1- Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone; 

- Anexei nr. 2 – În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau 
tren rutier, de transport marfă, cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 
de 12 tone; 

Art. 2 . Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022 și va sta la baza Hotărârii al 
comunei Jijila, privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 
Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Jijila 
Art.4. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului comunei 
Jijila și Instituției Prefectului Tulcea în condițțile și termenele prevăzute de lege 

 
 
 
 
 
 
 

Inițiator proiect de hotărâre:  Contrasemnează: 
Primar, Secretarul general al comunei Jijila, 
Costică Deacu Dumitru Acriș 



                                                                                                                                                              ANEXA nr. 1 la Proiect de hotărâre nr. 38/25.11.2021                                   
AUTOVEHICULE DE TRANSPORT DE MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ MAI MARE SAU EGALĂ DE 12 TONE 

                    
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Valoarea minimă a taxei (în euro/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 puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 31 0 153 

  2  Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 31 86 153 426 

  3  Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 86 121 426 599 

  4  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 121 274 599 1356 

  5  Masa de cel puţin 18 tone 121 274 599 1356 

II  3 axe 

  1  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 31 54 153 267 

  2  Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 54 111 267 549 

  3  Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 111 144 549 712 

  4  Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 144 222 712 1098 

  5  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 222 345 1098 1707 

  6  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 222 345 1098 1707 

  7  Masa de cel puţin 26 tone 222 345 7098 1707 

III  4 axe 

  1  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 144 146 712 722 

  2  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 146 228 722 1128 

  3  Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 228 362 1128 1791 

  4  Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 362 537 1791 2657 



  5  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 362 537 1791 2657 

  6  Masa de cel puţin 32 tone 362 537 1791 2657 

 
 
 
 
 
 

Inițiator:                                        Întocmit: 
Primarul comunei Jijila,                            Inspector,            
Costică Deacu                                                                            Valerica Bejenaru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        ANEXA nr. 2 la Proiect de hotărâre nr. 38/25.11.2021      
ÎN CAZUL UNEI COMBINAȚII DE TREN RUTIER, DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU 

MAI MARE DE 12 TONE 
 

Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă 

Valoarea minimă a taxei (în euro/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  2+1 axe 

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

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

0 14 0 69 

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

14 32 69 158 

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

32 75 158 371 

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

75 97 371 480 

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

97 175 480 866 

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

175 307 866 1519 

  9  Masa de cel puţin 28 tone 175 307 866 1519 

II  2+2 axe 

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

30 70 148 346 

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

70 115 346 569 

  3  Masa de cel puţin tone, dar mai 115 169 569 836 



mică de 28 tone 

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

169 204 836 1009 

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

204 335 1009 1658 

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

335 465 1658 2301 

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

465 706 2301 3493 

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

465 706 2301 3493 

  9  Masa de cel puţin 38 tone 465 706 2301 3493 

III 2+3 axe 

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

370 515 1831 2549 

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

515 700 2548 2549 

  3  Masa de cel puţin 40 tone 515 700 2548 2549 

IV 3+2 axe 

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

327 454 1618 2246 

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

454 628 2246 3107 

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

628 929 3107 4627 

  4  Masa de cel puţin 44 tone 628 929 3107 4597 

V  3+3 axe 

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

186 225 920 1113 

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

225 336 1113 1662 



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

336 535 1662 2647 

  4  Masa de cel puţin 44 tone 336 535 1662 2647 

    
 
 
 
 
 

Inițiator:                                         Întocmit: 
Primarul comunei Jijila,                             Inspector,            
Costică Deacu                                                                              Valerica Bejenaru 

 
 


