
ANEXA NR. 4 
       la Hotărârea nr. 8 / 31.01.2018 

a Consiliului local al comunei Budacu de Jos 
 

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
Pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice 

 

I. Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

 
 Mijloc de transport  

Impozitul stabilit 
pentru anul 2017 

Impozitul propus pentru 
anul 2018 

lei/ fiecare grupă de 
200 cm³ sau fracţiune 

din aceasta/an 

lei/ fiecare grupă de 200 
cm³ sau fracţiune din 

aceasta/an 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm3, inclusiv 

8 8 

2. 1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
peste 1600 cm3 

- 9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv 18 18 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv 72 72 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv 144 144 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 290 

7. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă 

30 30 

9. Tractoare înmatriculate 18 18 

NOTĂ:   1.  În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de  50% din impozitul datorat pentru motocicletele respective. 

                2. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50 %. 
 

II. Pentru remorci, semiremorci sau rulote                                                                                            - lei/an -   

Masa totală maximă autorizată Impozitul stabilit pentru anul 
2017 

Impozitul propus pentru anul 2018 

a. până la 1 tonă, inclusiv 9 9 
b. peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone, inclusiv 34 34 
c. peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone, inclusiv 52 52 
d. peste 5 tone 64 64 

 

III. Vehicule înregistrate 

Vehicule cu capacitate cilindrică  lei / 200 cmc 

Vehicule cu capacitate cilindrică < 4800 cmc 2 

Vehicule cu capacitate cilindrică > 4800 cmc 4 

Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 50 lei / an 
 


