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HOTARAREA nr. 52 

privind aprobarea indexarii impozitului pe mijloacele de transport 
prevăzute la art. 470, alin (5) și (6) din Codul fiscal, aplicabile in anul 

2022 la nivelul comunei Ziduri, judetul Buzau 
 

 Consiliul Local al comunei Ziduri, 
 Având în vedere:  

 referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 
8145 din 02.12.2021,    

 raportul de specialitate al referentului -  din cadrul 
compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8184 din 02.12.2021; 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Ziduri nr. 
276/16.12.2021;   

 prevederile art. 5 alin.1 lit.a și alin.2,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; 

 prevederile art. 470, alin (5) și (6) in coroborare cu art. 491 alin 
(1^1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare;  

 prevederile Anexei nr. 1 din Directiva 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele de marfă;  

 prevederile cursului de schimb euro la data 01.10.2021 publicat în 
Jurnalul Uniunii Europene C 400 din 04.10.2021, partea IV - Informari, 
inregistrat sub nr. 5460 din 05.10.2021; 
 În temeiul art. 139 alin.(1) si a art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta 
de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aproba indexarea impozitului pe mijloacele de transport 

prevăzute la art. 470, alin (5) și (6) din Codul fiscal, autovehicule de transport 
de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone precum si 
combinatii de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri rutiere de 
transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 
12 tone, cu rata de schimb a monedei euro în vigoare în data de 01.10.2021 
raportata la nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare 
la vehiculele grele de marfă, indexare aplicabila in anul 2022 la nivelul 
comunei Ziduri, judetul Buzau 
    Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei 
prin compartimentele de specialitate. 
 Art.3 Secretarul general al comunei Ziduri va comunica prezenta 
hotarare persoanelor responsabile cu ducerea la indeplinire precum si 
autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate.  

 



 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Constantin Cristea                                   Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  16.12.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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