
Anexă 
la Hotărârea Consiliului Local nr.                ___  /2022 

 

 
Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport, în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu 

masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, precum și 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, aplicabile în anul fiscal 2023 
 

 
                                                   

  A.  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 şi 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 puţin 12 tone, dar  mai mică de 13 tone 0 153 
 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar  mai mică de 14 tone 153 426 
 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar  mai mică de 15 tone  426 599 
 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar  mai mică de 18 tone 599 1356 
 5 Masa de cel  puţin 18 tone  599 

  1356 
II trei  axe   
 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar  mai mică de 17 tone 153 267 
 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar  mai mică de 19 tone 267 549 
 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar  mai mică de 21 tone 549  713 
 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar  mai mică de 23 tone 713 1099 
 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 tone 1099 1707 
 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de  26 tone 1099 1707 
 7 Masa de cel puţin 26 tone 1099 1707 
III patru  axe   
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de  25 tone 713 723 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de  27 tone 723 1128 
 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar  mai mică de  29 tone 1128 1792 
 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar  mai mică de  31 tone 1792 2658 
 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar  mai mică de  32 tone 1792 2658 
 6 Masa de cel puţin 32 tone 1792 2658 

 

 

 

 

 



B. 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 

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 puţin 12 tone, dar  mai mică de 14 tone 0 0 
 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar  mai mică de 16 tone 0 0 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar  mai mică de 18 tone  0  69 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar  mai mică de 20 tone 69 158 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar  mai mică de 22 tone 158 371 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar  mai mică de 23 tone 371 480 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 tone 480  866 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de 28 tone 866 1519 
 9 Masa de cel puţin 28 tone  866 1519 
II 2+2 axe   
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 tone 148 346 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de 26 tone 346 569 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar  mai mică de 28 tone 569 836 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar  mai mică de 29 tone 836 1010 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar  mai mică de 31 tone 1010 1658 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar  mai mică de 33 tone 1658 2301 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar  mai mică de 36 tone 2301 3494 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 tone 2301 3494 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 2301 3494 
III 2+3 axe   
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 tone 1831 2549 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar  mai mică de 40 tone 2549 3464 
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2549 3464 
IV 3+2 axe   
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 tone 1618  2247 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar  mai mică de 40 tone 2247 3108 
 3 Masa de cel puţin  40 tone, dar  mai mică de 44 tone 3108 4598 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 3108 4598 
V 3+3 axe   
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 tone 921 1114 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar  mai mică de 40 tone 1114 1663 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar  mai mică de 44 tone 1663 2648 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1663 2648 

 
 
 
 
 
 



                                       
 

ANEXA II 
  Valorile maxime in euro ale taxelor de utilizare, inclusiv inclusiv costurile administrative, 

mentionate la art 7,aln (7) 
                                           
ANUAL MAXIM TREI AXE MINIM PATRU AXE 

NON-EURO 960 1550 
EURO I 850 1400 
EURO II si mai putin 
poluante 

750 1250 

 


