
 

 

 

Nr. 14626/24.11.2021 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

                                                        Incheiat astazi: 24.11.2022 

 

 

 

              Subsemnata Gheorghita STAN – secretar general comună, astăzi data de mai sus am 

procedat conform prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare la afisarea la sediul 

Primăriei comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa şi în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro a următoarelor proiecte de hotărârii : 

-proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 51/24.11.2022 privind  indexarea  impozitelor pe mijloacele  

de transport  de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal  

2023; 

 - proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.50/24.11.2022 privind aprobarea cuantumului burselor  

lunare  de performanță de merit , de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 

preuniversitar cu frecvență care se acordă în  anul şcolar 2022-2023. 

              Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 

                                

                                                   

          

 

 

 

 SECRETAR GENERAL COMUNĂ,     COMPARTIMENT   FINANCIAR CONTABILITATE                                                         

              GHEORGHITA    STAN                                          CONSILIER , 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA NR.51din 24.11.2022 
COMUNA CORNEŞTI 

PRIMAR 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

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

sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023 

Primarul comunei Corneşti, judeţul 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. 

        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,   

S E  P R O P U N E :  

         Art.l. 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” . 

 

 

                    INITIATOR                                                                         AVIZAT  

                    PRIMAR,                                                           PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                             SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                         Gheorghiţa STAN         

http://www.comunacomesti.ro/


CORNEŞTI 24.11.2022   

 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA NR……. din 24.11.2022 
COMUNA CORNEŞTI 

PRIMAR 
REFERAT DE APROBARE  

La proiecul de hotărâre privind  indexarea  impozitelor pe mijloacele  de transport  de marfă cu masa 

totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023 

 

          Prin proiectul de hotărâre iniţiat propun  indexarea  impozitelor pe mijloacele  de transport  

de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023având în 

vedere  atributii principale ale consiliului local în conform prevederilor art.129 alin. 2) din OUG  

nr. 57/2019 care prevede: 

”Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:     (…) 

   b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 

municipiului; ” precum și cele ale art.129,alin.4 , care prevede: 

” În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

 (…) 

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii". 

Iar potrivit art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal care prevede ”- Indexarea 

impozitelor si taxelor local(….) 

   (11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele prevazute in tabelul prevazut la art. 470 

alin. (5) si (6) se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima 

zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de 

nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa 

pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro si nivelurile minime, 

exprimate in euro, prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa 

pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului 

Finantelor Publice si Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. 

   Completat de art.I pct.215 din Legea 296/2020” 

Având în vedere:  

- 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,cu modificările şi completările; 

- Prevederile Legii 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;  

      Astfel 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 si completările ulterioare, se indexează cu 

rata de schimb a monedei euro, conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene care  a fost de 

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

Finanțelor Publice. 

            Consider propunerea de mai sus ca fiind legală, necesară şi oportună, fapt pentru care pe 

baza considerentelor susmenţionate, propun dezbaterea și adoptarea în forma iniţiată a Proiectului  

de hotărâre.   
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                                                                 PRIMAR, 

                                                                     Radu STANCU 

 

 

COMPARTIMENT TAXE IMPOZITE                        Nr………/…...11.2022 

ŞI EXECUTĂRII SILITE 

 

 

 

 

 

                                                      RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind  indexarea  impozitelor pe mijloacele  de transport  de marfă cu 

masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023 

 

 

 

                 Am analizat proiectul de hotărâre  și materialele de prezentare și motivare și precizez 

că 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 si completările ulterioare, se indexează cu rata 

de schimb a monedei euro, conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene care  a fost de 4,9490 

lei în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022,  comunicată pe site-ul Ministerului Finanțelor 

Publice conform prevederilor art.491 (11) din legea nr. 227/2015 care prevede ” Prin exceptie de 

la prevederile alin. (1), sumele prevazute in tabelul prevazut la art. 470 alin. (5) si (6) se 

indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a 

lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime 

prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro si nivelurile minime, exprimate in euro, 

prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri se comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si 

Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. 

   Completat de art.I pct.215 din Legea 296/2020”. 

                      Astfel că impozitele pentru mijloacele  de transport  de marfă cu masa totală 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023 răman la nivelul anului 2022. 

      Consider că a fost parcursă procedura iar  propunerea de mai sus ca fiind legală, 

necesară şi oportună, fapt pentru care pe baza considerentelor susmenţionate, propun adoptarea în 

forma iniţiată a Proiectului de hotărâre și anexei . 

 

 

                                                                                                        CONSILIER , 
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  R O M Â N I A  

 JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

   COMUNA COMUNEI  

         C O R  N E Ş T I  

  Tel/Fax 0245241654/0372894122 

  E-mail : cornesti@cjd.ro 

  NR. 14607/24.11.2022                                          

   

 

 

                        

            CĂTRE, 

            COMPARTIMENT TAXE IMPOZITE   ŞI EXECUTĂRII SILITE 

            COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE 

         

 

                

              Vă solicităm ca în conformitate cu prevederile art. 136 ,alin, (3) ,lit.”a”din OUG nr 

57/2010 privind Codul Administrativ să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, raport ce 

va fi depus la secretarul general al comunei până la data de 23.12.2022 orele 16, urmând să fie 

comunicat comisiilor de specialitate în vederea examinării proiectului de hotărâre  și emiterii 

avizelor consultative  pentru adoptarea sau respingerea proiectului de hotărâre ce va fi supuse 

dezbaterii în sedința ordinară a Consiliului local din luna decembrie 2022. 

              Vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre , referatul de aprobare și celelalte documente 

de prezentare și motivare :  

- proiect de hotărâre nr. 51din 24.11.2022 privind  indexarea  impozitelor pe mijloacele  de transport  

de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023și  

proiect de hotărâre nr. 50 din 24.11.2022  privind aprobarea cuantumului burselor lunare  de 

performanță de merit , de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu  

frecvență care se acordă în  anul şcolar 2022-2023 

 

. 

 

 

 

    

 PRIMAR,                                        SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI 

         Radu STANCU Gheorghița STAN 

 

 

 

 

 

AM PRIMIT, 

 

  - COMPARTIMENT TAXE IMPOZITE   ŞI EXECUTĂRII SILITE_______________ 

  -  COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE_________________________ 
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R O M Â N I A                                                        

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

C O R N E Ş T I            

 

HOTĂRÂRE 

NR.78 din 02.12.2021 

privind completarea, modificarea și îndreptarea erorii materiale din  Hotărârea nr.20 din 22 

aprilie 2021  a Consiliului Local Corneşti privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul fiscal 2022 

 

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 Legii 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.459 alin.(3), art.470 alin.(3), art.470 alin.(5) şi alin.(6)  din Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările 

- Prevederile Hotărârii nr.20 din 22 aprilie 2021  a Consiliului Local Corneşti privind indexarea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022; 

- 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 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională cu  modificările 

şi completările ulterioare; 

- 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; 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.89/18.11.2021 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat sub nr. 13765/18.11.2021; 

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

al primarului comunei Corneşti, înregistrat sub nr. 14178/25.11.2021;               

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 
        In temeiul 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. Se aprobă completearea Anexei la Hotărârea nr.20 din 22 aprilie 2021 a Consiliului 

Local Corneşti privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 

după cum urmează: 

- La Capitolul II- ” Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri ”, conform art.459 alin.(3) 

din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se 

introduce următoarea prevedere: ”în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul 

nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform 

art.457.” 

            Art.2. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr.20 din 22 aprilie 2021  a Consiliului  

Local CORNEŞTI privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 

2022, cu privire la: 

- La capitolul IV- ”Impozitul pe mijloacele de transport” conform art.470 alin.(3) în cazul 

mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 70%. 

 

- La capitolul IV 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 si completările 

ulterioare, 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, respectiv 

4.9470 RON". 

         Art.3. Se aprobă îndreptarea erorii materiale  la art.470 alin.(5) alin.(6) din anexa la  

Hotărârea nr.20 din 22 aprilie 2021  a Consiliului Local Corneşti privind indexarea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 în ce privește indexarea nivelurilor stabilite 

pentru anul 2022 conform anexei  prevăzută la art.4. 

   Art.4. Completarea și modificare prevăzută la art.1 și art.2  precum și îndreptarea erorii 

materiale prevăzută la art.3 se regăsesc în anexa care face parte intergantă din prezenta hotărâre . 

Art.5. Bonificaţiile prevăzute la art.462 alin 2), art.467 alin.2) si art.472 alin.2) din Codul 

fiscal se stabilesc la 10% pentru persoanele fizice si la 10% pentru persoanele juridice. 

          Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei CORNEȘTI și 

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

primarului comunei Cornești. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Cornești, 

Primarului comunei Cornești, Instituţiei Prefectului-Județul 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, 

                Daniel CRISTEA  

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI,  

     Gheorghiţa STAN 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 

78/02.12.20211 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

responsabile sa 

efectueze procedura 

                                                          1                    2                 3 

http://www.comunacomesti.ro/


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

calificata2 
02.12.2021   

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 .../.../............   

 


