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Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de  21 decembrie 2022, 
 Având în vedere: 
-Prevederile art.491 alin.(1) indice 1, alin.(2)  din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal, cu modificările si 
completarile  aduse prin Legea nr. 296/18.12.2020( art. I, pct.215) ; 
-Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 761 
alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, 
-Prevederile art. 87, art. 129 alin.(2) lit.b) corelat cu alin.4 lit.c), art.136 alin.(1), (8)  din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 
-Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, 
-Prevederile art. 87, art. 129 alin.(2) lit.b) corelat cu alin.4 lit.c)  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

Analizând: 
- rata de schimb a monedei euro în cuantum de 4,9490 ron conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 
publicată la 1 octombrie 2022 și postată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, 
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseţi 
înregistat cu nr. 11701/16.11.2022,   
-prevederile H.C.L. nr. 29 din 27.04.2022 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2023,  
-referatul de aprobare nr. 11257/03.11.2022 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, 
-avizele comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2, nr. 3  din cadrul Consiliului Local al comunei Roseți, 
înregistrate cu nr. 12607/16.12.2022, nr. 12609/19.12.2022, nr. 12610/19.12.2022, 
-prevederile H.C.L Roseți nr.63/26.10.2022 privind alegerea președintelui de sedință și a potențialului 
președinte de ședință;  

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) coroborat cu prevederile art. 139 alin.(3) lit.c)  din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Local al 
comunei Roseți, adoptă următoarea  

 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. Pentru anul 2023 se aprobă indexarea cu rata de schimb a monedei euro, respectiv 4,9490 ron a 
impozitului pe mijloacele de transport  marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone precum 
și a unei combinaţii de autovehicule, autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masa totală 
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, aplicabil persoanelor fizice și  persoanelor juridice ce dețin 
astfel de mijloace de transport  pe raza comunei Roseți  și care sunt înregistrare în evidența fiscală a comunei 
Roseți, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 2. Cu data aprobării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa la H.C.L. nr.29 din 
27.04.2022 privind  indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.    

HOTĂRÂRE 
privind  indexarea cu rata de schimb a monedei euro a impozitului pe mijloacele de transport 

marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone precum și a unei combinaţii de 
autovehicule, autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masa totală 

maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2023,  precum și modificarea 
anexei la H.C.L. nr. 29 din 27.04.2022 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2023 
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Art.3. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Roseți 
prin  intermediul funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate. 
Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică  prin intermediul secretarului general al comunei Roseţi, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, Instituției  prefectului judeţului Călăraşi şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituției în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de 
internet www.comunaroseti.ro.  
 
 
   Președinte de ședință,                                                                                          Contrasemnează, 
 Aurelian-Valentin ECHIM                                                             Secretarul general al comunei Roseți 
                                                                                                                               Lavinia TĂNASE 

 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abțineri - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 78 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi, 21.12.2022  
 

 


