
 

R O M Â N I A                                                        

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

C O R N E Ş T I            

 

HOTĂRÂRE 

NR.43 din 15.12.2022 

privind  indexarea  impozitelor pe mijloacele  de transport  de marfă cu masa totală autorizată egală 

sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEȘTI,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

 Având în vedere : 

- Prevederile art. 15 alin. (2), art .56, art.120 alin. (1), art. 121 alin.(1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată; 

- Prevederile art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locate, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Prevederile art. 129 alin.(2) lit.”b” alin.(4) lit.”c”, art.140 alin.(l), art.197 alin.(1)-(2) (4)-(5), 

art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.243 alin.(1) lit.”a” și ,,lit.”e” din Ordonanţa de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.470 alin.(5) şi alin.(6), art. 491(1 1)  din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

modificată și completată prin Legea nr.269/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal şi a Directivei 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa 

pentru utilizarea anumitor infrastructuri; 

- Prevederile art.5 alin.1) lit.„a” art. 16 alin.2) art. 20 alin.1) lit.”b”, art.27 din Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art.80-83 din Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;  

- prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ținând cont că rata de schimb a monedei euro, conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene  

a fost de 4,9490 lei în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022,  comunicată pe site-ul 

Ministerului Finanțelor Publice. 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.51/24.11.2022 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat sub nr. 14625/24.11.2022; 

- raportul Compartimentului taxe, impozite și executări silite din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Corneşti, înregistrat sub nr.14908/29.11.2022;               

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 

                In temeiul art.136 alin.(1), art. 139 alin.(1) alin.(3)  lit.”a”și art 196 alin.(1)  lit.,,a” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,  cu modificările şi 

completările ulterioare,   

             

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI,   adoptă prezenta hotărâre: 

 

             Art.1. Pentru anul fiscal 2023 nivelul impozitului pe mijloace de transport prevăzute la 

art.470 alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare,   se indexează în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în 

prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022, respectiv 4,9490 lei publicată în Jurnalul Uniunii 

Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele 

grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri și este prevăzut în anexa care face parte  

integrantă din  prezenta hotărâre. 

             Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei CORNEȘTI prin 

Compartimentul taxe, impozite și executării silite din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cornești. 



    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Cornești, 

Primarului comunei Cornești, Instituţiei Prefectului-Judetul Dâmbovița, şi va fi adusă la 

cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunacomesti.ro -

MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta ’’Hotărârile autorităţii deliberative” . 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                Constantin-Adrian ION  

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI,  

     Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 

43/15.12.20221 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 
persoanei 

responsabile sa 

efectueze procedura 

                                                          1                    2                 3 

Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate x simpla  □ absoluta  □ 

calificata2 
15.12.2022   

Comunicarea catre primar2) .../.../............   

Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacomesti.ro/

