
ANEXA NR. 11 
la Hotărârea nr. 69/20.12.2018 

a Consiliului local al comunei Cetate 
 
 

TAXA 
pentru vehicule lente 

 
                                                                  - lei/an/vehicul - 

 
Denumirea vehiculului lent 

 
Taxa stabilita pentru 

anul 2018 
 

 
Taxa stabilita pentru 

anul 2019 
 

0 1 1 
1. Autocositoare 50 50 
2. Autoexcavator (excavator pe şasiu)  50 50 

3. Autogreder 50 50 

4. Autoscreper 50 50 

5. Autostivuitor 50 50 

6. Buldozer pe pneuri 50 50 

7. Combină agricolă pentru recoltat cereale   sau furaje 50 50 

8. Compactor autopropulsat 50 50 

9. Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc. 50 50 

10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 50 50 

11. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 50 50 

12. Excavator cu pneuri 50 50 

13. Freză autopropulsată pentru canale 50 50 

14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat  50 50 

15. Freză rutieră 50 50 

16. Încărcător cu o cupă pe pneuri 50 50 

17. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 50 50 

18. Macara cu greifer 50 50 

19. Macara mobilă pe pneuri 50 50 

20. Macara turn autopropulsată  50 50 

21. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente 50 50 
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22. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor 50 50 

23. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri  50 50 

24. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor  50 50 

25. Maşină autopropulsată pentru forat 50 50 

26 Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt 50 50 

27. Plug pentru zăpadă autopropulsat 50 50 

28. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn 50 50 

29. Tractor pe pneuri 50 50 

30. Troliu autopropulsat 50 50 

31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 50 50 

32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 50 50 

33. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 50 50 

40. Vehicul pentru marcarea drumurilor 50 50 

35 Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 50 50 

 
Notă: 
1. Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul unui contribuabil la data de 1 ianuarie, aceasta are obligaţia să depună o declaraţie fiscală până 
la data de 31 ianuarie a anului fiscal respective, cu excepţia celor existente deja în evidenţele fiscale, declarate în anii anteriori. 
2. Pentru vehiculele lente dobândite în cursul anului, persoanele vor depune declaraţia fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii. 
3. Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se 
achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referinţă. 
4. Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a 
dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice 
de la data dobândirii; 
5. Pentru vehiculele lente înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxa aferentă se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în 
care s-a produs această situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus 
făcând obiectul compensării. 
 


