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ROMÂNIA             
JUDEŢUL SĂLAJ                      
COMUNA CRASNA               
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.101. 
Din data de 02.11.2022. 

Pentru modificarea Capitolului IV- Impozitul pe mijloace  de transport, secțiunea Autovehicule de 
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone din Anexa I al 
Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr. 79/07.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2023, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin 

domeniului public şi privat al comunei Crasna 
 

Consiliul local al comunei Crasna; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului cu nr.9896/26.10.2022, raportul compartimentului de 

impozite şi taxe locale cu nr.9900/26.10.2022 şi avizul comisiei de specialitate; 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Luând în considerare prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 - prevederile art.56 din  Constituţia României; 

- prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art.5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30, 
art.761 alin.(2) și (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări 
ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din 
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 
  - prevederile  art.1, art.2 alin.(1) lit.h), art.489, art.491, art.4953 Titlul IX – Impozite  şi Taxe 
Locale , din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale; 

- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
- art.19 și art.20 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.3/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.18 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificarile şi completările ulterioare, 

- prevederile art.25 lit.d) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           - prevederile art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) 
din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
            -prevederile art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
              - prevederile Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale, aprobat 
prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2016; 

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

  Art.1. Se aprobă modificarea Capitolului IV- Impozitul pe mijloace  de transport, secțiunea 
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone din 
Anexa I al Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr. 79/07.09.2022 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce 
aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna, conform Anexei  nr.1. care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi aparatul de 
specialitate al primarului. 

Art.3. Prezenta se comunică cu: 
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Compartiment buget -contabilitate; 
- Compartiment impozite şi taxe locale; 
- Site – ul www.primariacrasna.ro; 
- Dosarul ședinței.  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            Contrasemnează, 
       SZASZ FERENC                                        Secretarul general al comunei                     Lazar Veturia 
 
 
 
 

http://www.primariacrasna.ro/


Intern 
 

 

 
3 

ROMÂNIA                       Anexa nr.1. 
JUDEŢUL SĂLAJ                                la HCL nr.101. 
COMUNA CRASNA                       din data de 02.11.2022. 
 CONSILIUL LOCAL 
 
 
Capitolului IV- Impozitul pe mijloace  de transport, 
 Secțiunea Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 
12 tone 
 
(5) 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: 

Indexat cu rata de schimb a  monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii 
octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime 
prevazute in Directiva 1999/62/CE   rata de schimb a monedei euro 4.9490 lei 
 Art.470 alin. (5) 

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

  

Numărul de axe 
şi greutatea 
brută încărcată 
maximă admisă 

   
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 

  Doua axe    
I   2022 2023 
  1  Masa de 

cel puţin 
12 tone, 
dar mai 
mică de 
13 tone 

 153  153 

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

153 425.44 153 426 

  3  Masa de 
cel puţin 
14 tone, 
dar mai 
mică de 
15 tone 

425.44 598.58 426 599 

  4  Masa de 
cel puţin 

598.58 1355.47 599 1356 
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15 tone, 
dar mai 
mică de 
18 tone 

  5  Masa de 
cel puţin 
18 tone 

598.59 1355.48 599 1356 

II   3 axe    
  1  Masa de 

cel puţin 
15 tone, 
dar mai 
mică de 
17 tone 

153.35 267.13 153 267 

  2  Masa de 
cel puţin 
17 tone, 
dar mai 
mică de 
19 tone 

267.13 549.11 267 549 

  3  Masa de 
cel puţin 
19 tone, 
dar mai 
mică de 
21 tone 

549.11 712.36 549 713 

  4  Masa de 
cel puţin 
21 tone, 
dar mai 
mică de 
23 tone 

712.36 1098.23 712 1099 

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

1098.23 1706.71 1099 1707 

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

1706.71 1706.71 1707 1707 

  7  Masa de 
cel puţin 
26 tone 

1706.71 1706.71 1707 1707 

III   4 axe    
  1  Masa de 

cel puţin 
712.36 722.26 713 723 
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23 tone, 
dar mai 
mică de 
25 tone 

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

722.26 1127.91 723 1128 

  3  Masa de 
cel puţin 
27 tone, 
dar mai 
mică de 
29 tone 

1127.91 1792 1128 1792 

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

1792 2656.53 1792 2658 

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

1790.81 2656.53 1792 2658 

  6  Masa de 
cel puţin 
32 tone 

1790.81 2656.53 1792 2658 

(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă cu masa totală maximă 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 şi 
greutatea brută 
încărcată 
maximă 
admisă 

                 Nivelurile stabilite pentru 
anul 2022 

                 Nivelurile stabilite 
pentru anul 2023  

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 

0 0 0 0 
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mică de 
14 tone 

  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 69 0 69 

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

69 158.30 69 158 

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

158.30 371.02 158 371 

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

371.02 479.85 371 480 

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

479.95 865.72 480 866 

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

865.72 1518.72 866 1519 

  9  Masa de 
cel puţin 
28 tone 

1518.72 1518,72 1519 1519 

II   2+2 axe    
  1  Masa de 

cel puţin 
148 346.29 148 346 
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23 tone, 
dar mai 
mică de 
25 tone 

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

346.29 568.90 346 569 

  3  Masa de 
cel puţin 
26 tone, 
dar mai 
mică de 
28 tone 

568.90 836.04 569 836 

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

836.04 1009.18 836 1010 

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

1009.18 1657.24 1010 1658 

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

1657.24 2300.35 1658 2301 

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

2300.35 3492.58 2301 3494 

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

2300.35 3492.58 2301 3494 

  9  Masa de 
cel puţin 
38 tone 

2300.35 3492.58 2301 3494 

III   2+3 axe    
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  1  Masa de 
cel puţin 
36 tone, 
dar mai 
mică de 
38 tone 

1830.39 2547.70 1831 2549 

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

2547.70 3462.90 2549 3465 

  3  Masa de 
cel puţin 
40 tone 

2547.70 3462.90 2549 3465 

IV   3+2 axe    
  1  Masa de 

cel puţin 
36 tone, 
dar mai 
mică de 
38 tone 

1617.66 2245.93 1618 2247 

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

2245.93 3106.71 2247 3108 

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

3106.71 4595.76 3108 4598 

  4  Masa de 
cel puţin 
44 tone 

3106.71 4595.73 3108 4598 

V   3+3 axe    
  1  Masa de 

cel puţin 
36 tone, 
dar mai 
mică de 
38 tone 

920 

 

1113 921 1114 

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

1113 1662 1114 1663 
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  3  Masa de 
cel puţin 
40 tone, 
dar mai 
mică de 
44 tone 

1662 2647 1663 2648 

  4  Masa de 
cel puţin 
44 tone 

1662 2647 1663 2648 
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