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ANUNŢ  
 

referitor la elaborarea PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 
impozitelor pentru mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală 
sau mai mare de 12 tone și pentru autovehiculele articulate sau trenuri rutiere de 
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 

începând cu anul 2023 
 

 
   

    MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 
 

           Astăzi, 14.10.2022, Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale, 
anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
proiectului următorului act normativ: ’’HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor pentru 
mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și 
pentru autovehiculele articulate sau trenuri rutiere de transport marfă cu masa totală 
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, începând cu anul 2023’’.    

           Conform Articolul 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare,  se instituie obligația în sarcina autorităților publice locale de a 

adopta o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozitul datorat pentru 

autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

și pentru combinaţiile de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone. 

          Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include : 
• Referat de aprobare;  
• Raport de specialitate  
• Text complet al proiectului  de hotărâre  

 
          Documentaţia poate fi consultată:   

   • pe pagina de internet a instituţiei, respectiv www.pmtgv.ro, secțiunea-
Transparență Decizională,  

   • la sediul instituţiei din Municipiul Târgoviște, strada Revoluției nr. 1-3  
   • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la 

Registratura instituţiei.   
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        Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 

supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 25.10.2022:  

•  prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei accesând 
linkul www.pmtgv.ro/Transparenta/transpaenta.html.;  

• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail 
primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro; 

• prin poştă, pe adresa Municipiul Târgoviște, strada Revoluției nr. 1-3; 
• la Registratura  instituţiei de luni până vineri, între orele 08:00-16:30 

           Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind Proiectul de Hotărâre 
referitor la aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport marfă cu masa totală 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone și pentru autovehiculele articulate sau trenuri 
rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 
tone, începând cu anul 2023”.   
         Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina 

de internet a instituţiei, la linkul www.pmtgv.ro/Transparenta/transpaenta.html . 

              Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.   
              Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 
dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către 
o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data 
de 25.10.2022. 
                Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: 
telefon: 0245611222, e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, persoană de 
contact: consilier D.A.P.L. Soare Iuliana. 
 
 
 
 

 
SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

jr. Chiru-Cătălin CRISTEA 
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DIRECTIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ    
Nr. 34360/14.10.2022  
 
 
 

                                                                                                  
PROCES VERBAL DE AFIȘARE 

 

 

Astăzi, 14.10.2022, în temeiul art.7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 (r1) privind 

transparența decizională în administrația publică, am procedat la postarea pe site-ul 

instituției, respectiv afișarea la avizierul Primăriei Municipiului Târgoviște a următoarelor 

documente : 

   
1. Anunțul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

impozitelor pentru mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală 
sau mai mare de 12 tone și pentru autovehiculele articulate sau trenuri rutiere de 
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
începând cu anul 2023.    

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport 
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și pentru 
autovehiculele articulate sau trenuri rutiere de transport marfă cu masa totală 
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, începând cu anul 2023.    

3. Referatul de aprobare privind stabilirea impozitelor pentru mijloacele de transport 
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și pentru 
autovehiculele articulate sau trenuri rutiere de transport marfă cu masa totală 
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, începând cu anul 2023.    

4. Raport de specialitate privind stabilirea impozitelor pentru mijloacele de transport 
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și pentru 
autovehiculele articulate sau trenuri rutiere de transport marfă cu masa totală 
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, începând cu anul 2023.    
 
 

                 SECRETARUL GENERAL  

        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE                              Director executiv 

                jr. Chiru-Cătălin CRISTEA                         jr. Silvia-Elena STANCA 
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