
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche, nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
Nr. 45/29.10.2021 

PROIECT DE HOTARARE 
 

privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport prevăzute 
la art. 470, alin. 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2022 

 
Consiliul Local al comunei Şinca, întrunit in şedinţa ordinară din data de 

26.11.2021, 
          Avand in vedere referat de aprobare nr. 6371/29.10.2021  a primarului 
comunei Şinca si raportul de specialitate  nr. 6372/29.10.2021  intocmit de 
catre  compartimentul impozite si taxe din cadrul comunei Şinca, 

In conformitate cu prevederile art. 491, alin. 1^1 şi 2 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  

Luand act de prevederile art. 129, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. c din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,  

In temeiul art. 139, alin. 2, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
  HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 Art. 1- Se aprobă impozitele pentru mijloacele de transport prevăzute la art. 
470, alin. 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015, cu aplicare de la data de  01.01.2022 stabilite 
conform anexei la prezenta hotarire, care fac parte integranta din aceasta. 

 Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre 
primarul comunei Şinca. 

 
 
 
                         INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                  GALEA CRINA MARIA 
 
 



JUDETUL BRASOV 

COMUNA  SINCA 

Nr. 6372/29.10.2021 
Raport de specialitate   

privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport prevăzute 
la art. 470, alin. 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2022 

 
Avînd in vedere prevederile art. 491, alin. 1^1 din Legea nr. 227/2015 Codul 

fiscal prin care se prevede indexarea anuală a impozitelor pentru mijloacele de 
transport prevăzute la art. 470, alin. 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 în funcţie de rata 
de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a 
fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene s-a iniţiat, de către Primarul 
Comunei Şinca proiectul de hotărîre privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele 
de transport prevăzute la art. 470, alin. 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 
2022 în cuantumurile din anexe indexate cu rata de schimb a monedei euro în vigoare 
în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii 
Europene de 4,9740. 
,, ART. 491 
    Indexarea impozitelor şi taxelor locale 
    (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau 
care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 
data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal 
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
    (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 
alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima 
zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de 
nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, 
exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.,, 

In aceste condiţii şi în conformitate cu prevederile legale consideram 
fundamentat proiectul de hotarare impreuna cu anexa atasata. 

  
 
  

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE 
COMUNA ŞINCA 

 
 



JUDETUL BRASOV 

COMUNA  SINCA 

Nr. 6371/29.10.2021 
 
                                

Referat de aprobare 
privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport prevăzute la art. 

470, alin. 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2022 
 
 

Avînd in vedere prevederile art. 491, alin. 1^1 din Legea nr. 227/2015 Codul 
fiscal prin care se prevede indexarea anuală a impozitelor pentru mijloacele de 
transport prevăzute la art. 470, alin. 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 în funcţie de rata 
de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a 
fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene am iniţiat proiectul de hotărîre 
privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport prevăzute la art. 470, 
alin. 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2022 în cuantumurile din anexe 
indexate cu rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 
octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene de 4,9740. 

In aceste condiţii şi în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b şi 
alin. 4, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă solicit să 
aprobaţi proiectul de hotărîre iniţiat in sedinta ordinara din luna noiembrie 2021. 
 

 
 

PRIMAR 

BARLEZ VICTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                     
ANEXA LA PROIECTUL DE 

HOTARARE     

 Valorile minime ale taxelor ce trebuie aplicate vehiculelor    

  Autovehicule     
În cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai    
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare    
prevazuta în tabelul urmator:         

 

           
  

Numarul de axe si greutatea bruta 
incarcata maxim admisa                               

( in tone) 

Valoare minima a taxei                                          
(in euro/an) 

Valoare exprimata in lei 

 

  

Nu mai putin de Mai putin de 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

suspensie 
pneumatica 

sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

Curs referinta euro 
1.10.2021                  1 

euro=4,9470 ron 

4,9470 

  

Doua axe  
  

12 13 0 31 0 153,4  
  

13 14 31 86 153,4 425,4  
  

14 15 86 121 425,4 598,6     

15 18 121 274 598,6 1355,5     

Trei axe  
  

15 17 31 54 153,4 267,1     

17 19 54 111 267,1 549,1     

19 21 111 144 549,1 712,4     

21 23 144 222 712,4 1098,2     

23 25 222 345 1098,2 1706,7     

25 26 222 345 1098,2 1706,7     

Patru axe  
  

23 25 144 146 712,4 722,3     

25 27 146 228 722,3 1127,9     

27 29 228 362 1127,9 1790,8     

29 31 362 537 1790,8 2656,5     

31 32 362 537 1790,8 2656,5  
  



 
 
 

COMBINATII DE VEHICULE (VEHICULE ARTICULATE SI AUTOTRENURI)   
In cazul unei combinatii de autovehicole, un autovehicul articulat sau tren rutier, de   

  
transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de   
transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:   

  
          

  
 

Numarul de axe si greutatea bruta 
incarcata maxim admisa                                                                            

( in tone) 

Valoare minima a taxei                                                          
(in euro/an) 

Valoare exprimata in lei 

 

 

Nu mai putin de Mai putin de 

Ax(e) motor(oare) cu 
suspensie pneumatica 

sau echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

Curs referinta euro 
1.10.2021                                   

1 euro=4,9470 ron 
4,9470 

 

2+1 axe  
 

12 14 0 0 0 0    

14 16 0 0 0 0    

16 18 0 14 0 69    

18 20 14 32 69 158    

20 22 32 75 158 371    

22 23 75 97 371 480  
 

23 25 97 175 480 866  
 

25 28 175 307 866 1519    

2+2 axe  
 

23 25 30 70 148 346    

25 26 70 115 346 569    

26 28 115 169 569 836  
 

28 29 169 204 836 1009    

29 31 204 335 1009 1657    

31 33 335 465 1657 2300  
 

33 36 465 706 2300 3493    

36 38 465 706 2300 3493    

2+3 axe   
 

36 38 370 515 1830 2548    

38 40 515 700 2548 3463    

3+2 axe   
 

36 38 327 454 1617,7 2245,9    

38 40 454 628 2245,9 3106,7    



 40 44 628 929 3106,7 4595,8    

3+3 axe   
 

36 38 186 225 920,1 1113,1    

38 40 225 336 1113,1 1662,2  
 

40 44 336 535 1662,2 2646,6  
 


