
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea nivelului impozitului stabilit în anul fiscal 2012 pentru unele mijloace de 

transport 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere : 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 1/CLM/2012, prin 

care se propune modificarea nivelului impozitului stabilit în anul fiscal 2012 pentru unele mijloace de 
transport; 

- raportul Direcţiei Economice, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul 
Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 125/2011 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În temeiul art.36, alin (2), lit.b) şi alin.(4), lit.c), art.45, alin.(2), lit. c), art.49 alin. (1) şi art. 115, 
alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.I.- Nivelul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263, alineatele (4) şi (5) 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, stabilite prin anexa la Hotărârea nr. 170/2011 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate aces-tora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 
2012 în municipiul Buzău se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"1.- În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263, alin (4) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de sus-

penpensie pneuma-
tică sau echivalen-
tele recunoscute 

Alte siste-
me de sus-
pensie pen-

tru axele 
motoare 

I. două axe   

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 

II. trei axe   

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 

III. patru axe   



  

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291" 

 
"2.- În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

trasnport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 
mijloacele de transport prevăzute la art. 263, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este 
egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

 

Nr 
crt. 

Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de sus-

penpensie pneuma-
tică sau echivalen-
tele recunoscute 

Alte siste-
me de sus-
pensie pen-

tru axele 
motoare 

0 1 2 3 

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 60 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 

II. 2+2 axe   

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 

III. 2+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 

IV. 3+2 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.397 2.679 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 

V. 3+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283" 

 
Art.II.- Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 03 ianuarie 2012, dată la 

care nivelul impozitelor referitoare la art. 263, alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 170/2011 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se 
abrogă. 



  

Art.III.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciul Buget, 
Evidenţă Venituri şi Cheltuieli şi Compartimentul Audit Public Intern, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
PRESEDINTELE  ŞEDINTEI, 
consilier Karmencita Pricop 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Ştefan Nedelcu 

 
 
Buzău, 26 ianuarie 2012 
Nr.  2 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu  19 voturi pentru,  - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 
consilieri în funcţie 

   


