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HOTĂRÂREA Nr.________/2017 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara, 
 Analizând expunerea de motive nr.15833/05.12.2017 prezentată de primarul 
municipiului Orăştie din care rezultă necesitatea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2018; 
 În temeiul prevederilor: 
- art. 470, alin (5) și (6), art. 494 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
- art. 266, alin (5), (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscal; 
- art. 20, alin (1), lit. (b) şi art . 27  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările  ulterioare; 
- art. 6, alin (1) și art. 12, alin (3) din OG nr. 99/2000; 
- art. 4 și art. 5, alin (1) din HG nr. 348/2004; 
- art .7, alin(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
- În temeiul art. 36 alin. (4), lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 : Pentru anul 2018 se mențin în vigoare prevederile HCL nr.167/2015 referitoare 
la stabilirea impozitelor şi taxele locale pentru anul 2016, cu modificările și completările 
ulterioare, cu următoarele excepții: 
 
1) Anexa nr. 1 –CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  
 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de12 tone (art. 
470, alin. (5)) 

 

  
 

Numărul axelor şi greutatea brută – încărcare maximă admisă 

impozitul – în lei/an 
  

 2018 

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

pneumatică sau  
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

IVehicule cu două axe   

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 

 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 

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

 4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 



 5. Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 

I
I
Vehicule cu trei axe   

 1.  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone    142 248 

 2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone   248 509 

 3.  Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică  de 21 tone 509 661 

 4. Masa de cel puţin de 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 

 5. Masa de cel puţin  23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 

 6.  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 

 7. Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 

I
I
I

Vehicule cu patru axe    

 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone  661 670 

 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 

 3.  Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 

 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone  1661 2464 

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

 5. Masa de cel puţin  32 tone 1661 2464 

 
 
 

 Combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu 
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone (art. 470, alin.(6)) 

  
 
 
 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

Impozitul (in lei/an) 

2017 

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

pneumatică sau  
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 
 

I Vehicule cu 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 64 

 4.  Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 

 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 

 6.  Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 

 7.  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 

 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 

 9. masa de cel puţin 28 tone 803 1408 

I
I
Vehicule cu 2 + 2 axe   

 1.  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 

 2.  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 

 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 

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

 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 

 6.  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 

 7.  Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 



 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 

 9. Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 

I
I
I

Vehicule cu 2 + 3 axe   

 1.  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 

 3. Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211 

I
V
Vehicule cu 3 +2 axe    

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 

 4. Masa de cel puţin 44 tone  2881 4262 

VVehicule cu 3 + 3 axe   

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 

 2.  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai mică de 44 tone 1542 2454 

 3. Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 

 
2) Anexa nr. 1 - CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A 
AUTORIZAŢIILOR  
 

 (3) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavării necesare lucrărilor de 
cercetare şi prospectare a terenurilorîn etapa efectuării studiilor geotehnice şi a 
studiilor privind ridicările topografice (art. 474 alin (10) din L 227/2015 privind 
Codul Fiscal) 

 
1 lei 

  

  
 Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3 : Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2017, mai mici de 40 lei 
se anulează.  

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului municipiului Orăştie; 

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 
Orăştie şi postarea pe site-ul acesteia.    
 
 

Iniţiator            Vizat 
  Primar,                             Secretar, 

      ing. Ovidiu Bălan                jr. Teodor Iordan  
 
 
 
 
 
 

  


