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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 58/28.09.2012 
referitoare la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele  locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013     
 
 

 Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţă de îndată; 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului financiar-contabil,  raportul comisiei 

de specialitate;  
Văzând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
Având în vedere prevederile:  
 art. 9 pct. 3 din Carta europeană a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin 

Legea nr. 199/1997;  
 art. 56 din Constituţia României;  
 art. 253, art. 255, art. 260, art. 265, art.268, art. 286, art. 287, art. 288, art. 289  şi art. 292 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal  aprobate prin H.G. nr. 44/2004,  cu modificările şi completările 

ulterioare;  
 OG nr. 92/2003 republicată, privind Codul de procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;   
 H.G. nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice  de aplicare a OG nr. 92/2003 – republicată, privind 

Codul de procedură fiscală 
 Art. 16 al.(2) şi  art. 27 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare;  
 H.G. nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 publicată în M.O. nr. 935 din 17 noiembrie 2006, privind nivelurile pentru 

valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 
fiscal 2007 precum şi a anexelor la această hotărâre;  

 Hotărârea Guvernului  nr. 1.697 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de 
transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 
2009;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind taxele şi tarifele cu caracter nefiscal, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 444 din 
29.06.2009;   

 Hotărârea Guvernului nr. 956 din 19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,  impozitele şi taxele locale 
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, publicată în Monitorul 
Oficial al României partea I nr. 633/24.09.2009;  

 OUG  nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu 
caracter nefiscal;  

 Legea nr. 24 din 2 martie 2010 pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal;  

 OUG nr. 59 din 30 iunie 2010 privind modificarea  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobată prin Legea nr. 
88/2011; 

 OUG nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  
 Ordonanța Guvernului nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, așa cum a fost modificată, completată și 
aprobată prin Legea nr. 209/13 noiembrie 2012;  
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In temeiul  prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „c”;  art. 45 al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007,  cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTARASTE: 

 
Articol unic -  Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 58/28.09.2012 referitoare la 

aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele  locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, se modifică și se completează  după cum urmează:  

a. Capitolul IV- impozitul pe mijloacele de transport, Art. 263 alin(2) -   Mijloace de transport cu tracţiune 
mecanică, al anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 58/28.09.2012 referitoare la aprobarea 
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele  locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul fiscal 2013, se modifică,  se completeaxă  și va avea următorul cuprins:  

 
CAPITOLUL IV- impozitul pe mijloacele de transport 

 Art. 263 alin(2) -   Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică  

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)  
1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de 
pana la 1600 cm3 inclusiv ;                 
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2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv                   18 
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv                                   72 
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv                                   144 
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3                                                      290 
6.Autobuze, autocare, microbuze;                                     24 
7.Alte autovehicule cu tracțiune mecanică cu masa totala maxima 
autorizata  de pana la 12 tone inclusiv;                    

30 

8.Tractoare inmatriculate               18 
II. Vehicule înregistrate  

1. Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200 cmc 
1.1 – Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică<4800 cmc 2 
1.2- Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică>4800 cmc 4 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 50 lei/an 
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