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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 
 

 
 

Proiect de hotărâre 
Nr. 12 din 18.01.2018 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2017 privind impozitele și taxele 
locale pentru anul 2018  

 

 

Inițiator: 
 

 primar  
Alin-Adrian NICA 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

ECOF 

 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  25.01.2018 

 



2 

 

 

R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 392 din 18.01.2018 

pentru P.H.C.L. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2017 privind 
impozitele și taxele locale pentru anul 2018  

 
         

Ţinând cont de prevederile art. 470, alin.5 si alin.6 din Codul fiscal cu modificările și 

completările ulterioare, este necesar modificarea tabelelor din art. 36, alin.1și alin.2 din 

Hotărârea Consiliului Local nr.66/2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru 

anul 2018,    în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală 

sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 

corespunzătoare prevăzută în tabelele cuprinse în raportul de specialitate nr.391/2018. 

                

propun aprobarea proiectului de hotărâre  în forma iniţială sau cu amendamente. 

 

 
primarul comunei Dudeștii Noi, 

 
Alin-Adrian NICA 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

nr. 391 din 18.01.2018  

 
pentru P.H.C.L. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2017 privind 

impozitele și taxele locale pentru anul 2018  
 
 

 
    Ținând cont de prevederile art. 470, alin.5 si alin.6 din Codul fiscal cu modificările 

și completările ulterioare, care stipulează că  În cazul unui autovehicul de transport de 

marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 

următor. 

 "Numărul de axe și 
greutatea brută 

încărcată maximă 
admisă 

Impozitul (în lei/an) 

 

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 
puțin 12 tone, 
dar mai mică 
de 13 tone 

0 142 

  
2 

Masa de cel 
puțin 13 tone, 
dar mai mică 
de 14 tone 

142 395 

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

  
4 

Masa de cel 
puțin 15 tone, 
dar mai mică 
de 18 tone 

555 1257 

  
5 

Masa de cel 
puțin 18 tone 

555 1257 

 
II 3 axe 

  
1 

Masa de cel 
puțin 15 tone, 
dar mai mică 
de 17 tone 

142 248 

  
2 

Masa de cel 
puțin 17 tone, 
dar mai mică 
de 19 tone 

248 509 

  
3 

Masa de cel 
puțin 19 tone, 
dar mai mică 
de 21 tone 

509 661 

  
4 

Masa de cel 
puțin 21 tone, 
dar mai mică 
de 23 tone 

661 1019 

  
5 

Masa de cel 
puțin 23 tone, 
dar mai mică 
de 25 tone 

1019 1583 

  
6 

Masa de cel 
puțin 25 tone, 
dar mai mică 
de 26 tone 

1019 1583 

  
7 

Masa de cel 
puțin 26 tone 

1019 1583 

 
III 4 axe 

  
1 

Masa de cel 
puțin 23 tone, 
dar mai mică 
de 25 tone 

661 670 

  
2 

Masa de cel 
puțin 25 tone, 
dar mai mică 
de 27 tone 

670 1046 

  
3 

Masa de cel 
puțin 27 tone, 
dar mai mică 
de 29 tone 

1046 1661 

  
4 

Masa de cel 
puțin 29 tone, 
dar mai mică 
de 31 tone 

1661 2464 

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

  
6 

Masa de cel 
puțin 32 tone 

1661 2464" 

 

      
 

"Numărul de axe și 
greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

 

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 puțin 12 
tone, dar mai mică 
de 14 tone 

0 0 

  
2 

Masa de cel puțin 14 
tone, dar mai mică 
de 16 tone 

0 0 

  
3 

Masa de cel puțin 16 
tone, dar mai mică 
de 18 tone 

0 64 

  
4 

Masa de cel puțin 18 
tone, dar mai mică 
de 20 tone 

64 147 

  
5 

Masa de cel puțin 20 
tone, dar mai mică 
de 22 tone 

147 344 

  
6 

Masa de cel puțin 22 
tone, dar mai mică 
de 23 tone 

344 445 

  
7 

Masa de cel puțin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

445 803 

  
8 

Masa de cel puțin 25 
tone, dar mai mică 
de 28 tone 

803 1408 

  
9 

Masa de cel puțin 28 
tone 

803 1408 

 
II 2+2 axe 

  
1 

Masa de cel puțin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

138 321 

  
2 

Masa de cel puțin 25 
tone, dar mai mică 
de 26 tone 

321 528 

  
3 

Masa de cel puțin 26 
tone, dar mai mică 
de 28 tone 

528 775 

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

  
5 

Masa de cel puțin 29 
tone, dar mai mică 
de 31 tone 

936 1537 

  
6 

Masa de cel puțin 31 
tone, dar mai mică 
de 33 tone 

1537 2133 

  
7 

Masa de cel puțin 33 
tone, dar mai mică 
de 36 tone 

2133 3239 

  
8 

Masa de cel puțin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

2133 3239 

  
9 

Masa de cel puțin 38 
tone 

2133 3239 

 
III 2+3 axe 

  
1 

Masa de cel puțin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1698 2363 

  
2 

Masa de cel puțin 38 
tone, dar mai mică 
de 40 tone 

2363 3211 

  
3 

Masa de cel puțin 40 
tone 

2363 3211 

 
IV 3+2 axe 

  
1 

Masa de cel puțin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1500 2083 

  
2 

Masa de cel puțin 38 
tone, dar mai mică 
de 40 tone 

2083 2881 

  
3 

Masa de cel puțin 40 
tone, dar mai mică 
de 44 tone 

2881 4262 

  
4 

Masa de cel puțin 44 
tone 

2881 4262 

 
V 3+3 axe 

  
1 

Masa de cel puțin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

853 1032 

  
2 

Masa de cel puțin 38 
tone, dar mai mică 
de 40 tone 

1032 1542 

  
3 

Masa de cel puțin 40 
tone, dar mai mică 
de 44 tone 

1542 2454 

  
4 

Masa de cel puțin 44 
tone 

1542 2454" 

         

În consecință propunem inițierea unui proiect de hotărâre. 

Referent     superior 
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        Violeta CRACIUN 

  

R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. ----- din 25.01.2018 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2017 privind impozitele și taxele 
locale pentru anul 2018 

           Analizând prevederile: 
 

a) art. 470, alin.5 si alin.6  din Legea privind Codul fiscal nr. 227/2015, cu modificările 
și completările ulterioare; 

b) Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2017 privind impozitele și taxele locale pentru 
anul 2018; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr.392/2018, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), teza a 
II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către 
administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b)raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  
înregistrat sub nr.391/ 2018;   
c) avizul comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX, URDES ale 
Consiliului Local, 

            d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâreîn 
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliu local 
aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

având la bază prevederile art. 36 alin (2) lit. d), art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

       
Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre 
 

              Art. I. -  Tabelele din articolului 36, alin1 și alin.2  al Hotărârii Consiliului Local nr. 
66/2017 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018 se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
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"Numărul de axe și 
greutatea brută 

încărcată maximă 
admisă 

Impozitul (în lei/an) 

 

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 
puțin 12 tone, 
dar mai mică 
de 13 tone 

0 142 

  
2 

Masa de cel 
puțin 13 tone, 
dar mai mică 
de 14 tone 

142 395 

  
3 

Masa de cel 
puțin 14 tone, 
dar mai mică 
de 15 tone 

395 555 

  
4 

Masa de cel 
puțin 15 tone, 
dar mai mică 
de 18 tone 

555 1257 

  
5 

Masa de cel 
puțin 18 tone 

555 1257 

 
II 3 axe 

  
1 

Masa de cel 
puțin 15 tone, 
dar mai mică 
de 17 tone 

142 248 

  
2 

Masa de cel 
puțin 17 tone, 
dar mai mică 
de 19 tone 

248 509 

  
3 

Masa de cel 
puțin 19 tone, 
dar mai mică 
de 21 tone 

509 661 

  
4 

Masa de cel 
puțin 21 tone, 
dar mai mică 
de 23 tone 

661 1019 

  
5 

Masa de cel 
puțin 23 tone, 
dar mai mică 
de 25 tone 

1019 1583 

  
6 

Masa de cel 
puțin 25 tone, 
dar mai mică 

1019 1583 
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de 26 tone 

  
7 

Masa de cel 
puțin 26 tone 

1019 1583 

 
III 4 axe 

  
1 

Masa de cel 
puțin 23 tone, 
dar mai mică 
de 25 tone 

661 670 

  
2 

Masa de cel 
puțin 25 tone, 
dar mai mică 
de 27 tone 

670 1046 

  
3 

Masa de cel 
puțin 27 tone, 
dar mai mică 
de 29 tone 

1046 1661 

  
4 

Masa de cel 
puțin 29 tone, 
dar mai mică 
de 31 tone 

1661 2464 

  
5 

Masa de cel 
puțin 31 tone, 
dar mai mică 
de 32 tone 

1661 2464 

  
6 

Masa de cel 
puțin 32 tone 

1661 2464" 

 

      
 

"Numărul de axe și 
greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

 

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 puțin 12 
tone, dar mai mică 
de 14 tone 

0 0 

  
2 

Masa de cel puțin 14 
tone, dar mai mică 
de 16 tone 

0 0 

  
3 

Masa de cel puțin 16 
tone, dar mai mică 
de 18 tone 

0 64 

  
4 

Masa de cel puțin 18 
tone, dar mai mică 
de 20 tone 

64 147 

  
5 

Masa de cel puțin 20 
tone, dar mai mică 
de 22 tone 

147 344 
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6 

Masa de cel puțin 22 
tone, dar mai mică 
de 23 tone 

344 445 

  
7 

Masa de cel puțin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

445 803 

  
8 

Masa de cel puțin 25 
tone, dar mai mică 
de 28 tone 

803 1408 

  
9 

Masa de cel puțin 28 
tone 

803 1408 

 
II 2+2 axe 

  
1 

Masa de cel puțin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

138 321 

  
2 

Masa de cel puțin 25 
tone, dar mai mică 
de 26 tone 

321 528 

  
3 

Masa de cel puțin 26 
tone, dar mai mică 
de 28 tone 

528 775 

  
4 

Masa de cel puțin 28 
tone, dar mai mică 
de 29 tone 

775 936 

  
5 

Masa de cel puțin 29 
tone, dar mai mică 
de 31 tone 

936 1537 

  
6 

Masa de cel puțin 31 
tone, dar mai mică 
de 33 tone 

1537 2133 

  
7 

Masa de cel puțin 33 
tone, dar mai mică 
de 36 tone 

2133 3239 

  
8 

Masa de cel puțin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

2133 3239 

  
9 

Masa de cel puțin 38 
tone 

2133 3239 

 
III 2+3 axe 

  
1 

Masa de cel puțin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1698 2363 

  
2 

Masa de cel puțin 38 
tone, dar mai mică 
de 40 tone 

2363 3211 

  
3 

Masa de cel puțin 40 
tone 

2363 3211 

 
IV 3+2 axe 

  
1 

Masa de cel puțin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1500 2083 

  
2 

Masa de cel puțin 38 
tone, dar mai mică 
de 40 tone 

2083 2881 
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3 

Masa de cel puțin 40 
tone, dar mai mică 
de 44 tone 

2881 4262 

  
4 

Masa de cel puțin 44 
tone 

2881 4262 

 
V 3+3 axe 

  
1 

Masa de cel puțin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

853 1032 

  
2 

Masa de cel puțin 38 
tone, dar mai mică 
de 40 tone 

1032 1542 

  
3 

Masa de cel puțin 40 
tone, dar mai mică 
de 44 tone 

1542 2454 

  
4 

Masa de cel puțin 44 
tone 

1542 2454" 

 

 
Art. II. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului judeţului Timiș, primarului 
comunei,  și se aduce la cunoștinţă publică prin afișare, precum și prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 

 

       
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A0 
LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Daniel-Emanuel LUPĂȘTEAN  L.S. 

http://www.pcdn.ro/

