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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA – PRIMAR  

       Nr.3189 din 30.12.2011 
      
 
 
 
 
 
 

A N U N Ţ 
 
 
 
 
Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei 

publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care 
urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale. 

În acest sens autoritatea administraţiei publice locale, respectiv Consiliul local al comunei Bănia, are 
obligaţia să publice un anunţ referitor la elaborarea unui/unor proiecte de hotărâre înainte de supunerea spre 
analiză, avizare şi adoptare de către Consiliul local al comunei Bănia. 

Anunţul va cuprinde textul complet al proiectului de hotărâre, şi o expunere de motive şi un raport al 
compartimentului de specialitate. 

Raportat la cele prezentate mai sus potrivit articolului 6 aliniatul 2 din Legea nr.52/2003, “…cei interesaţi 
pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ” 

 Consiliul local al comunei Bănia, supune atenţiei dumneavoastră următoarele proiecte de hotărâri: 
a. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia  

nr.64 din 30.10.2009 privind  aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile  aplicabile  începând cu anul fiscal 2010, 
cu modificările și completările  ulterioare     – iniţiator Albu Alexandru-Vichentie, primar;     

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre se vor putea depune  până cel mai târziu 
la data de 29.01.2012 ora 1200 la sediul Primăriei comunei Bănia nr. 120 judeţul Caraş-Severin, la  secretarul 
comunei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.   

Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal sugestiile 
sau opiniile referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va organiza la 
sediul Primăriei comunei Bănia la o dată ce va fi făcută publică cu cel puţin 3 zile înainte de data dezbaterii în 
şedinţă a Consiliului Local Bănia.  

.  
 
 

PRIMAR  
 

Albu Alexandru-Vichentie  
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Expunere de motive 
 

Referitoare la proiectul de hotărâre  privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Bănia  nr.64 din 30.10.2009 privind  aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele 

şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile  aplicabile  începând cu anul fiscal 
2010, cu modificările și completările  ulterioare    

Primarul comunei Bănia,  
 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; 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;  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, aprobată prin Legea nr. 8 din 11.01.2010; 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; 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; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal; Legea  nr. 188 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; Hotărârea Guvernului  
nr. 1.347 din 23 decembrie 2010 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 2011;  

 Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență  nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  

 
INIŢIEZ 

 
Prezentul proiect de hotărâre, prin care propun  consiliului local al comunei Bănia modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia  nr.64 din 30.10.2009 privind  aprobarea nivelurilor 
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile  
aplicabile  începând cu anul fiscal 2010.  

 Proiectul de hotărâre  nu face altceva decât  a menține nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile  aplicabile  începând cu anul 
fiscal 2010 și pentru anul 2012, anexa la hotărâre fiind modificată  doar cu modificările aduse de  art.I pct.82 și 
art. VI din Ordonanța de Urgență  nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal;  

Faţă de cele arătate mai sus, propun consiliului local al comunei Bănia aprobarea proiectului de hotărâre 
în forma în care a fost prezentat, fără modificări.  
 
 30.12.2011 

PRIMAR 
 

Albu Alexandru-Vichentie  
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HOTĂRÂRE - PROIECT  

 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia  nr.64 din 30.10.2009 

privind  aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi  amenzile  aplicabile  începând cu anul fiscal 2010, cu modificările și completările  

ulterioare    
 

Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară, 
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;  
 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;  
 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, aprobată prin Legea nr. 8 din 11.01.2010; 
 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;  

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal;  

 Legea  nr. 188 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2007 
pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  

 Hotărârea Guvernului  nr. 1.347 din 23 decembrie 2010 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 2011;  

 Luând în considerare prevederile art.I pct.82 și art. VI din Ordonanța de Urgență  nr. 125 din 27 
decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  

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, privind  aprobarea nivelurilor 
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile  
aplicabile  începând cu anul fiscal 2010, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată și 
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completată de Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 37/30.06.2011, la capitolul IV, articolul 263, 
alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:  

 
,,(4) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai 

mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta 
in tabelul urmator: 

 
Impozitul (în lei/an)  

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu sistem de 
suspensiepneumatică sau 
echivalente recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I. DOUĂ AXE 
1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 
2. Masa de cel puțin de 13 tone dar dar mai mică de 14 tone 133 367 
3. Masa de cel puțin de 14 tone , dar mai mică de 15 tone 367 517 
4. Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mică de 18 tone  517 1169 
5. Masa de cel puțin 18 tone 517 1169 
II.3 AXE 
1. Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 
2. Masa de cel puțin de 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 
3. Masa de cel puțin de 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 
4. Masa de cel puțin de 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 
5. Masa de cel puțin de 23 tone, dar  mai mică de 25 tone 947 1472 
6. Masa de cel puțin de 25 tone dar mai mică de 26 de tone 947 1472 
7.Masa de cel puțin 26 tone 947 1472 
III. 4  AXE 
1. Masa de cel puțin de 23 tone, dar  mai mică de 25 tone 615 623 
2. Masa de cel puțin de 25 tone, dar  mai mică de 27 tone 623 973 
3. Masa de cel puțin de 27 tone, dar  mai mică de 29 tone 973 1545 
4. Masa de cel puțin de 29 tone, dar  mai mică de 31 tone 1545 2291 
5. Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mică de 32 de tone;  1545 2291 
6. Masa de cel puțin 32 tone 1545 2291 

 
(5) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare preva zuta in tabelul urmator: 

 
Impozitul (în lei/an)  

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu sistem de 
suspensiepneumatică sau 
echivalente recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I.   2+1 AXE 
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone;  0 0 
2. Masa nu mai puţin de 14 tone dar mai mică de 16 tone 0 0 
3. Masa nu mai puţin de 16 tone , dar mai mică de 18 tone 0 60 
4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 
5. Masa nu mai puţin de 20 tone dar mai mică de 22 tone 137 320 
6. Masa nu mai puţin de 22 tone , dar mai mică de 23 tone 320 414 
7. Masa nu mai puţin de 23 tone , dar mai mică de 25 tone 414 747 
8. Masa nu mai puţin de 25 tone dar mai mică de 28 tone  747 1310 
9. Masa de cel puțin 28 tone 747 1310 
II.  2+2 AXE 
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 



 5 

2. Masa nu mai puţin de 25 tone dar mai mică de 26 tone 299 491 
3. Masa nu mai puţin de 26 tone , dar mai mică de 28 tone 491 721 
4. Masa nu mai puţin de 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 
5. Masa nu mai puţin de 29 tone dar mai mică de 31 tone 871 1429 
6. Masa nu mai puţin de 31 tone , dar mai mică de 33 tone 1429 1984 
7. Masa nu mai puţin de 33 tone , dar mai mică de 36 tone 1984 3012 
8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 de tone;  1984 3012 
9. Masa de cel puțin 38 tone 1984 3012 
III.   2+3 AXE 
1. Masa de cel puţin  36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197 
2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar mai mică de 40 de tone;   2197 2986 
3. Masa de cel puțin 40 tone 2197 2986 
IV.   3+2 AXE 
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937 
2. Masa nu mai puţin de 38 tone dar mai mică de 40 tone 1937 2679 
3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar mai mică de 44 de tone;   2679 3963 
4. Masa de cel puțin 44 tone 2679 3963 
V.   3+3 AXE 
1. Masa de cel puţin  36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 
2. Masa nu mai puţin de 38 tone dar mai mică de 40 tone 960 1434 
3. Masa nu mai puţin de 40 tone, , dar mai mică de 44 de tone;   1434 2283 
4. Masa de cel puțin 44 tone 1434 2283 

 
 

INIȚIATOR  
PRIMAR  

Albu Alexandru-Vichentie  
 

Avizat  
       Secretar 
        Pavel Marin  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia  

nr.64 din 30.10.2009 privind  aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale 
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile  aplicabile  începând cu anul fiscal 2010, cu 

modificările și completările  ulterioare    
 

 
Subsemnatul  Surulescu Dănilă,  contabil,  
Văzând  proiectul de hotărâre   privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Bănia  nr.64 din 30.10.2009 privind  aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale 
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile  aplicabile  începând cu anul fiscal 2010, cu modificările și 
completările  ulterioare  şi expunerea de motive referitoare la acesta;  

În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 
2007,  cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul raport de specialitate apreciez că sunt îndeplinite 
condiţiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bănia a proiectului de mai sus,  pe care îl   

 
AVIZEZ FAVORABIL 

 
Prin urmare, propun consiliului a dezbate proiectul de hotărâre şi a-l aproba în forma propusă, 

fără modificări.  
 
 

 BANIA LA 30.12.2011                  
 

Contabil 
 

Surulescu Dănilă 
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NOTA:  
 
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre se vor putea depune  până cel mai târziu 

la data de 29.01.2012 ora 1200 la sediul Primăriei comunei Bănia nr. 120 judeţul Caraş-Severin, la  secretarul 
comunei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.   

Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal sugestiile 
sau opiniile referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va organiza la 
sediul Primăriei comunei Bănia la o dată ce va fi făcută publică cu cel puţin 3 zile înainte de data dezbaterii în 
şedinţă a Consiliului Local Bănia.  

De asemenea, persoanele interesate vor putea participa la şedinţa publică a consiliului local pe a cărei 
ordine de zi va fi înscris proiectul  de hotărâre de mai sus.  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia  nr.64 din 30.10.2009 privind  aprobarea nivelurilor pentru 
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile  aplicabile  
începând cu anul fiscal 2010, cu modificările și completările ulterioare este publicată  pe pagina de Internet 
www.primariabania.ro.  
  

 
 

PRIMAR 
 

Albu Alexandru-Vichentie  
 

 


