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Primarul comunei Roseți-Nicolae Râjnoveanu, 

 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, 

Analizând: 

-raportul  nr. 1/24.02.2021 al  Comisiei pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în activitatea Curții de Conturi  

referitor la data intrării în vigoare a pct.191-219 din Legea nr. 296/2020  pentru  modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de 

Conturi  nr. 69/04.03.2021, 

- rata de schimb a monedei euro în cuantum de 4,8740 ron conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, publicată la 

1 octombrie 2020 și postată pe site-ul Ministerului Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, 

 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseţi,  înregistrat sub 

nr.2994/02.04.2021,  

-referatul de aprobare nr. 3048/05.04.2021 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, 

-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Roseți, 

-prevederile H.C.L Roseți .nr. 4 din 28.01.2021, privind alegerea președintelui de sedință;  

În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin.(2) lit.b) corelat cu alin.4 lit.c), art.136 alin.(1), (8), art. 139 alin.(3) 

lit.c)  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

Solicit Consiliului Local Roseti, să  analizeze prezentul proiect de hotărâre 

şi să delibereze cu privire la: 

 

 

Art. 1.  Pentru anul 2021 se aprobă indexarea cu rata de schimb a monedei euro, respectiv 4,8740 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. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Roseți prin  

intermediul funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate. 

Art. 3. Cu data aprobării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa la H.C.L. nr.30 din 27.04.2020 

privind  impozitele și taxele locale,  precum și taxele speciale, indexate cu rata inflației pentru anul 2021.    

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.  

                      
                    

 

               INIŢIATOR PROIECT,                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

            PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI                                          Secretar general al comunei Roseți  

                Nicolae RÂJNOVEANU                                                                     Lavinia TĂNASE  

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 3049/ 05.04.2021 

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, un 

autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau 

mai mare de 12 tone 
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