
 
   

                            
 
 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indexării impozitului pe mijloacele de trasport marfă cu masa totală autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone pentru  anul fiscal 2021 

 
      Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință extraordinară pe 
data de 30.12.2020, având în vedere: 
 

 expunerea de motive (referatul de aprobare)  a primarului , nr. 10737/24.12.2020 - privind 
necesitatea aprobarii indexării impozitului pe mijloacele de trasport marfa cu masa totală 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru  anul fiscal 2021;  
 proiectul de hotărâre nr. 10738/24.12.2020 privind necesitatea aprobării indexării impozitului 
pe mijloacele de trasport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru  
anul fiscal 2021; 
 raportul   de specialitate  nr.10739/24.12.2020 al biroului financiar contabil  privind aprobarea 
indexării impozitului pe mijloacele de trasport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare 
de 12 tone pentru  anul fiscal 2021; 
 prevederile  art. 470 alin.(4) si (5) din titlul IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare ;  
 Prevederile Legii 296/2020 din 18.12.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal; 
 extras de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice din  care rezultă rata de schimb a monedei 
euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie; 
 prevederile  art. 491 alin.(3)  din titlul IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  
 prevederile H.C.L. nr. 15/30.04.2020 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale  pentru 
anul 2021; 
 Dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 HG 1/2016 privind normele de aplicare a Legii 227/2015; 
 prevederile art. 129 alin.(2) lit.b si alin.(4) lit.c din OUG 57/2019 cu modificarile si 
completarile ulterioare 

HOTĂRĂȘTE : 
     Art. 1- Pentru anul 2021, nivelul impozitului pe mijloacele de trasport marfă cu masa totală 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone se indexeaza în funcție de rata de schimb a monedei euro 
în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie , respectiv 4,8740 lei și de nivelurile minime 
prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele de marfă pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri si sunt prevazute in anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 
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ANEXA 1 

 LA HOTĂRÂREA  NR. 54 /30.12.2020 

NIVELUL 
impozitului pe mijloacele de trasport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 

tone pentru  anul fiscal 2021 

ÎN COMUNA BUCŞANI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 
tone, impozitul este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator : 

Art. 470 alin. (5) si (6)  din Codul Fiscal 

 

Numarul de axe  si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

  

NIVELURILE INDEXATE  AN 2021 CF. LEGII 296/2020  

Impozitul  (lei/an) 

Ax(e) motor (oare) cu sistem 
de suspensie pneumatica 

sau echivalentele 
recunoscute 

Alte  sisteme de suspensie 
pentru axele motoare  

 Vehicule cu alt sistem de suspensie 

I. Vehicule cu doua axe X X 

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 
13 tone 

0 164 

2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica t de 
14 tone 

164 456 

3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 
15 tone 

456 640 

4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 
18 tone 

640 1450 

5.Masa de cel putin 18 tone 640 1450 

II. Vehicule cu trei axe X X 

1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 
17 tone 

164 286 

2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 286 586 



 

19 tone 

3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 
21 tone 

586 762 

4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 
23 tone 

762 1176 

5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 
25 tone 

1176 1826 

6. Masa de cel putin 25 tone dar mai mica de 26 
tone 

1176 1826 

7.Masa de cel putin 26 tone 1176 1826 

III. Vehicule cu patru axe X X 

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 
25 tone 

762 773 

2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 
27 tone 

773 1206 

3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 
29 tone 

1206 1916 

4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 
31 tone 

1916 2842 

5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 
32 tone 

1916 2842 

6.Masa de cel putin 32 tone 1916 2842 

 

  

 

 

 

Numarul de axe  si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

  

 Impozitul (in lei/an) 

Ax(e) motor (oare) cu sistem 
de suspensie pneumatica 

sau echivalentele 
recunoscute 

Alte  sisteme de suspensie 
pentru axele motoare  

  

vehicule 2+1 axe 

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 
14 tone 

0 0 

2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 
16 tone 

0 0 

3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 
18 tone 

0 74 



 

4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 
20 tone 

74 170 

5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 
22 tone 

170 397 

6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 
23 tone 

397 514 

7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 
25 tone 

514 926 

8. Masa de cel putin 25 tone dar mai mica de 28 
tone 

926 1624 

9.Masa de cel putin 28 tone 926 1624 

vehicule 2+2 axe 

1. Masa de cel putin  23 tone, dar mai mica de 
25 tone 

159 370 

2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 
26 tone 

370 608 

3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 
28 tone 

608 894 

4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 
29 tone 

894 1080 

5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 
31 tone 

1080 1773 

6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 
33 tone 

1773 2460 

7.Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 
tone 

2460 3738 

8. Masa de cel putin 36 tone dar mai mica de 38 
tone 

2460 3738 

9.Masa de cel putin 38 tone 2460 3738 

vehicule 2+3 axe 

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 
38 tone 

1958 2726 

2. Masa de cel putin 38 tone dar mai mica de 40 
tone 

2726 3703 

3.Masa de cel putin 40 tone 2726 3703 

vehicule 3+2 axe 

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 
38 tone 

1729 2403 

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 
40 tone 

2403 3314 



 

3. Masa de cel putin 40 tone dar mai mica de 44 
tone 

3314 4916 

4.Masa de cel putin 44 tone 3314 4916 

vehicule 3+3 axe 

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 
38 tone 

984 1190 

2.Masa de cel putin 38 tone dar mai mica de 40 
tone  

1190 1779 

3. Masa de cel putin 40 tone dar mai mica de 44 
tone 

1779 2830 

4.Masa de cel putin 44 tone 1779 2830 
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