
ANEXA nr. 2 la Proiect de Hotărâre nr. 124/28.10.2022 

 

Taxele locale aplicabile vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe 

raza administrativ-teritorială a Oraşului Isaccea 

 

 

I. TAXA PENTRU VEHICULE LENTE  

 

1. Taxa anuală pentru vehicule lente se instituie ca taxă locală, în temeiul art. 486 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

utilizarea infrastructurii publice locale, denumită Taxa pentru vehicule lente. 

2. Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligaţia 

înmatriculării/înregistrării, potrivit Anexei nr. 1 la Regulametul privind procedura pentru 

înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care axistă obligativitatea înregistrării, de 

pe raza administrativ-teritorială a oraşului Isaccea. 

3. Taxa pentru vehicule lente se stabileşte în cuantum de 50 de lei/vehicul/an, cu 

excepţia vehiculelor cu tracțiune animală, pentru care se stabileşte taxa în cunatum, de 10 lei/ 

vehicul/an; 

4. Taxa pentru vehicule lente este datorată pentru întregul an fiscal de persoana fizică/ 

persoana juridică care deţine dreptul de proprietate asupra unui vehicul lent înregistrat pe raza 

orașului Isaccea, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

5. Taxa pentru vehicule lente se plătește anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 

martie, și până la 30 septembrie inclusiv.  

6. Taxa pentru vehicule lente, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 

persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de 

plată. 

7. Pentru neachitarea taxei pentru vehicule lente la termenele de scadenţă stabilite 

potrivit punctului 2 se datorează majorări de întârziere.  

8. Potrivit prevederilor art. 183 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale 

neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

9. În cazul vehiculelor lente dobândite în cursul unui an, taxa se datorează de la data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care a fost dobândit.  

10. Modelul cererii pentru înregistrarea vehiculelor lente se regăseşte în Anexa nr. 2 la 

Regulametul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru 

care axistă obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Isaccea. 

11. În cazul vehiculelor lente înstrăinate/dezmembrate/casate în cursul unui an, 

proprietarul încetează să datoreze taxa pentru vehicule lente începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor. celui în care s-a produs evenimentul. 

12. Modelul cererii pentru radierea vehiculelor lente se regăseşte în Anexa nr. 3 la 

Regulametul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru 

care axistă obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Isaccea. 

13. Contribuabilii sunt obligați să declare dobândirea, înstrăinarea, sau alte modificări 

intervenite asupra vehiculelor lente, după caz, în termen de 30 de zile de la data producerii 

evenimentului. În caz contrar se vor aplica sancţiunile prevăzute în Legea 227/2015 privind 

Codul fiscal, în condiţii similare impozitului asupra mijloacelor de transport. 

14. Sunt exceptaţi de la plata taxei pentru vehicule lente contribuabilii care, potrivit art. 

469 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu 

datorează impozit pe mijloacele de transport.  

15. Prevederile punctului I din prezenta anexă se completează cu cele ale HCL nr. ….. / 

………….. privind aprobarea Regulametului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi 



radierea vehiculelor pentru care axistă obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-

teritorială a oraşului Isaccea. 

 

II. TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR  PENTRU CARE EXISTĂ 

OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII 

 

Nr. 

Crt. 
Tipul taxei 

NIVELUL APLICBIL ÎN 

ANUL FISCAL 2023 

lei 

1 
Taxa de înregistrare a vehiculelor pentru care există 

obligativitatea înregistrării 
x 

1.1 -vehicule cu masa autorizată până la 750 kg 40 

1.2 
-vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750–3500 

kg 
50 

1.3 
-pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3500 

kg 
100 

2 
Taxa eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor 

pentru care există obligativitatea înregistrării 
50 

3 
Taxa eliberare plăcuţe de înregistrare a vehiculelor 

pentru care există obligativitatea înregistrării 
50 

 

1. Taxele pentru inregistrarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării 

sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din Oraşul 

Isaccea şi se aplică tuturor vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, fiind 

stabilite pentru activităţile de înregistrare a vehiculelor, de eliberare a certificatelor de 

înregistrare şi eliberare a plăcuţelor de înregistrare. 

2. Taxa de înregistrare a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării 
este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Isaccea nr. ….. / ………….. privind 

aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 

vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrative-teritorială a 

Oraşului Isaccea. 

3. Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării 

activităţii de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării. 

4. Taxa eliberare a certificatificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care există 

obligativitatea înregistrării este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Isaccea 

nr. …. / ………….. privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, 

evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 

administrative-teritorială a Oraşului Isaccea. 

5. Taxa se achită de către persoanele fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe 

raza oraşului Isaccea care au în proprietate vehicule supuse înregistrării conform prevederilor  

OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice coroborat cu dispoziţiile HG nr. 

1391/2006 privind Regulamentul de aplicare al acesteia. 

6. Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului 

legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării. 

7. Taxa eliberare plăcuţe de înregistrare a vehiculelor pentru care există 

obligativitatea înregistrării este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Isaccea 

nr. ….. / ………….. privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, 

evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 

administrative-teritorială a Oraşului Isaccea. 

8. Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului 

legat de procurarea plăcuţelor de înmatriculare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării. 



9. Taxele prevăzute la punctele 2, 4 şi 7 se plătesc odată cu depunerea cererii pentru 

înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării prevăzută în Anexa nr. 1 la 

Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru 

care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrative-teritorială a Oraşului Isaccea. 

10. Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la 

casieria instituţiei, cât şi prin virament bancar în contul Primăriei Isaccea deschis la Trezoreria 

Municipiului Tulcea. 

11. Sunt exceptaţi de la plata taxelor pentru înregistrarea vehiculelor pentru care există 

obligativitatea înregistrării contribuabilii care, potrivit art. 469 din Legea 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu datorează impozit pe mijloacele de 

transport.  

12. Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor, înregistrare si radiere a 

vehiculelor revine Compartimentului Impozite şi taxe din cadrul Serviciului Economic al U.A.T 

oraş Isaccea. Proprietarii acestor vehicule sunt obligaţi să respecte prevederile din 

Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru 

care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrative-teritorială a Oraşului Isaccea 

aprobat prin H.C.L. nr. ….. / ………….. 
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