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                                                               H O T Ă R Â R E 

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  Salcioara , județul Dâmbovița întrunit în sedință ordinară în data de 

12.12.2022 ; 

   Având în vedere : 

  - Proiectul de hotarare inițiat de Primarul comunei Salcioara , înregistrat la Nr.55/18.11.2022; 

  - Referatul de aprobare Nr. 9996 /22.11.2022 prezentat de Primarul comunei Salcioara , județul 

Dâmbovița;    

- Prevederile art. 491(1^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, corroborate cu prevederile Directivei 1999/62/CE de aplicare la vehiculele 

grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri;  

- 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, 

- 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;  

   - Raportul de specialitate  Nr.10184 /28.11.2022 întocmit de inspector taxe si impozite din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Salcioara . 

-  Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Salcioara , judetul 

Dambovita ;    

        În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.139 alin.1), alin.3) lit.a), art.140 alin.1), 

art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

                        H O T Ă R Ă Ș T E  

Art.1.-Pentru anul fiscal 2023 sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) și 

(6) din Legea nr.227/2015 privind Cod Fiscal, actualizată,  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 sunt prezentate în anexa la prezenta hotărâre. 

 



      Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Salcioara  și compartimentul  

taxe si impozite locale din cadrul Primăriei comunei  Salcioara .  

     Art.3- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Salcioara Primarului 

comunei Salcioata , compartimentului taxe si impozite , Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în 

vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina 

de internet, la adresa https://comunasalcioara.ro- Monitorul Oficial Local, subeticheta  ”Hotărârile 

autorității deliberative” . 
 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi „pentru”,   voturi „împotrivă”, 0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 13  Nr. consilieri prezenți:   13  Nr. consilieri absenți:    -     
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