
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
 

 HOTǍRÂRE 
privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport   

prevǎzute de art. 263 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,   
cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aplicabil pentru anul fiscal 2007  

în municipiului Bacău 
 

  Consiliul Local al Municipiului Bacău, 
Având în vedere: 

- Prevederile art. 25, art. 38, alin. 2, lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, modificatǎ şi 
completatǎ prin Legea nr. 286/2006; 

-  Prevederile  Hotǎrârii Guvernului României nr. 1.086/16 august 2006 privind 
aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevǎzute la art. 263 alin. 
4 şi 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2007; 

-   Referatul nr. 287193/07.09.2006 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale; 
-   Expunerea de motive a primarului municipiului Bacău; 
 
În baza prevederilor art. 38 alin. 4 lit. “c” , art. 46 alin. 1 şi alin. 2 lit.”c” din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificǎrile şi 
completǎrile ulterioare, inclusiv  prin Legea nr. 286/2006, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art. 1 - Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport marfǎ cu masa autorizatǎ de 
peste 12 tone, pentru anul fiscal 2007 în municipiul Bacǎu, conform anexei 1 care face 
parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 
 În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren 
rutier) de transport marfǎ cu masa totalǎ maximǎ autorizatǎ de peste 12 tone, impozitul 
pe mijloacele de transport este cel prevǎzut de anexa 2 care face parte integrantǎ din 
prezenta hotǎrâre. 
  
Art. 2  - Hotărârea va intra în vigoare la data de 01.01.2007, dată la care se abrogă 
orice alte prevederi contrare. 
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ROMÂNIA                                     Anexa nr.1  
JUDEŢUL BACĂU                                                             la HCL nr. 298 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACĂU          din  30.10.2006 
 
 
 

Cuantumul impozitului pe mijloacele de transport prevǎzute de art. 263 alin. 4 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile 

ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2007 în municipiul Bacǎu – autovehicule de 
transport marfǎ cu masa totalǎ autorizatǎ de peste 12 tone 

 
 
  
         Taxa (RON)  
Numărul axelor şi masa totală   Vehicule cu sistem de  Vehicule cu un alt 
maximă autorizată    suspensie pneumatică  sistem de suspensie 
      sau un  echivalent  

recunoscut    
______________________________________________________________________________ 
I. Vehicule cu două axe 
1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t   100   110 
2. Masa  peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t   110   218 
3. Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t   218   307 
4. Masa peste 15 t      307   694 
II.Vehicule cu trei axe  
1. Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t   110   137 
2. Masa peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t   137   281 
3. Masa peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t   281   365 
4. Masa peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t   365   563 
5. Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t   563   874 
6. Masa peste 25 t      563   874 
III.Autovehicule cu patru axe  
1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t   365   370 
2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t   370   578 
3. Masa peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t   578   917 
4. Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t   917            1361 
5. Masa peste 31 t      917            1361 
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         ROMÂNIA                                     Anexa nr.2  
      JUDEŢUL BACĂU                                          la HCL nr.298   
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACĂU          din 30.10.2006 
 
 
 

Cuantumul impozitului pe mijloacele de transport prevǎzute de art. 263 alin. 5 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile 

ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2007 în municipiul Bacǎu – combinaţii de 
autovehicule   (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfǎ cu 

masa totalǎ autorizatǎ de peste 12 tone 
 
__________________________________________________________________________ 
        Taxa (RON)                                                 
Numărul axelor şi masa totală   Vehicule cu sistem de  Vehicule cu alt 
maximă autorizată    suspensie pneumatică  sistem de suspensie 
      sau un echivalent  

recunoscut  
__________________________________________________________________________ 
I. Autovehicule cu 2+1 axe  
1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t   100   110 
2. Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t   110   120 
3. Masa peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t   120   130 
4. Masa peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t   130   140 
5. Masa peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t   140   190 
6. Masa peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t   190   246 
7. Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t   246   443 
8. Masa peste 25 t      443   778 
II. Autovehicule cu 2+2 axe  
1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t   120   177 
2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t   177   291 
3. Masa peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t   291   428 
4. Masa peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t   428   517 
5. Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t   517   849 
6. Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t   849            1178 
7. Masa peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t            1178            1789 
8. Masa peste 36 t               1178            1789 
III.Autovehicule cu 2+3 axe  
1 Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t   938            1305 
2.Masa peste 38 t               1305            1774 
IV.Autovehicule cu 3+2 axe  
1.Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t   829            1150 
2.Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t            1150            1591 
3.Masa peste 40 t               1591            2354 
V.Autovehicule cu 3+3 axe  
1.Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t   471   570 
2.Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t   570   851 
3.Masa peste 40 t      851            1356 
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