
ANEXA NR. 6 
           

                               la Hotărârea nr. 78 / 18.12.2019 
a Consiliului local al comunei Budacu de Jos 

 
IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone 
 

I. Autovehicule de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul propus  

pentru anul 2020 

Ax (e) motor (oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I Vehicule cu două axe  

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 147 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 147 409 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 409 575 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 575 1302 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 575 1302 

II Vehicule cu trei axe  

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 147 257 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 257 527 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 527 685 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai micăde 23 tone 685 1056 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1056 1640 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1056 1640 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1056 1640 

III Vehicule cu patru axe  

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 685 694 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 694 1084 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1084 1721 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1721 2553 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1721 2553 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1721 2553 

 
 
 
 



II. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau 
mai mare de 12 tone 

 Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul propus  

pentru anul 2020 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatică 

sau un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de 
suspensie 

I Vehicule cu 2+1 axe  

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 66 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 66 152 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 152 356 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 356 461 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 461 832 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 832 1459 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 832 1459 

II Vehicule cu 2+2 axe   

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 143 333 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 333 547 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 547 803 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 803 970 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 970 1592 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1592 2210 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2210 3356 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2210 3356 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2210 3356 

III Vehicule cu 2+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1759 2448 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2448 3327 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2448 3327 

IV Vehicule cu 3+2 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1554 2158 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2158 2985 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2985 4415 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 2985 4415 

V Vehicule cu 3+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 884 1069 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1069 1598 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1598 2542 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1598 2542 

 


