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Nr.                                                          Primar, 

                                                                           Jr. Daniel Cristian STAN 

 

Primarul  Municipiului Târgoviște, 

 

 

            În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de 

hotărâre având ca obiect stabilirea impozitelor în cazul autovehiculelor de 

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

cazul combinaţiilor de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

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

tone, în Municipiul Târgoviște începând cu anul 2023. 

           În susținerea căruia formulez prezentul 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

 

       Potrivit articolul 491 alin. (11) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare:  

 (11) 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.   

   (2) Sumele indexate conform alin. (1) şi (11) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se 

aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti.   
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Conform informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, rata de schimb a monedei euro în vigoare 

în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022, respectiv 3 octombrie și 

publicată în Jurnalul Uniunii Europene din 30 septembrie 2022, conform 

prevederilor art. 491 din Codul Fiscal este : 1 euro = 4,9490 lei 

Făță de cele de mai sus și văzând raportul de specialitate al Direcției 

Economice supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Târgoviște 

alăturatul proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor în cazul 

autovehiculelor de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai 

mare de 12 tone și în cazul combinaţiilor de autovehicule, un autovehicul articulat 

sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau 

mai mare de 12 tone, în municipiul Târgoviște începând cu anul 2023. 

                                      

 

 

 

 

 

                                              Întocmit, 

Sef Serviciu 

                                         Ing. Iulian CRINTESCU 
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