
ROMÂNIA 

JUDEṬUL TELEORMAN 

  MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

 
Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr. 104/28.04.2022 privind  

     aprobarea unor impozite şi taxe  locale pentru anul fiscal 2023 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în şedinta ordinară de 

lucru, având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.99676/12.12.2022 a  Primarului municipiului Alexandria; 

 - Raportul de specialitate nr.99679/12.12.2022  al Direcției Impozite şi Taxe Locale ; 

-  Avizul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria ; 

- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. „ a”, art. 16 alin. (2) si art. 20 alin. (1) lit. „b “din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscala, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Prevederile punctului 56, 62 din O.G. nr. 8/2021 pentru modificarea si completarea Legii  

nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 

- Prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului 

Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică; 

- Prevederile art.58 alin.(1) si (2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative 

pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

- Prevederile H.C.L. nr. 104/28.04/2022 privind aprobarea unor impozite şi taxe  locale pentru 

anul fiscal 2023; 

- Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la     

15 octombrie 1985 si ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Prevederile art. 129, alin. (2) lit. „ b”, coroborat cu alin. (4) lit. „ c”, din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art.136 alin. (1),  art.139 alin.(1), alin.(3) lit.c și alin.(6) şi ale art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 
Art. 1. Se stabilesc impozitele pe mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată 

egală sau mai mare de 12 tone și impozitele pe mijloacele de transport in cazul unei combinații de 

autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfă cu masa totala maximă 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul fiscal 2023, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotarâre. 



Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor locale datorate pe anul fiscal 

2023 şi intră în vigoare incepând cu 01.01.2023. 

Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 

Municipiului Alexandria, Direcțiilor de specialitate din cadrul Primariei Alexandria, pentru 

cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

 

 

 Preşedinte de şedintă:                                                             Contrasemnează: 

          Consilier,                                                                         Secretar General,  

             Gina Georgeta Curea                                              Alexandru Răzvan Ceciu  

                                                                                

                                               

 

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

    Nr. 373/19.12.2022 



JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr.99676/12.12.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

Priveşte: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 104/28.04.2022 privind aprobarea unor impozite şi  

              taxe  locale pentru anul fiscal 2023 
 

Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal s-au stabilit nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2023.    

Potrivit art. 491 alin. (1^1) si (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se impune modificarea si completarea H.C.L. nr. 104/28.04.2022 privind aprobarea 

unor impozite si taxe  locale pentru anul fiscal 2023. 

 “(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi 

(6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE 

de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile 

oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.  

(2) Sumele indexate conform alin. (1) şi (1^1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul 

fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti.”  

Prin urmare, se impune indexarea impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totala maxima 

autorizata egala sau mai mare de 12 tone şi impozitelor pe mijloacele de transport in cazul unei combinatii de 

autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata 

egala sau mai mare de 12 tone, pentru anul fiscal 2023. Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a Consiliului 

Local și se aplică în anul fiscal următor.  
 

In conformitate  cu prevederile art.136, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia Impozite si Taxe Locale  a 

unui proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 104/28.04.2022 privind aprobarea 

unor impozite şi taxe  locale pentru anul fiscal 2023. 

 

  Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului local al municipiului Alexandria.  

 

 

 

Primar, 

Victor Draguşin 
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Judetul Teleorman 

Primaria municipiului Alexandria 

Directia Impozite si Taxe Locale 

Nr.99679/12.12.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr. 104/28.04.2022 privind aprobarea unor  

     impozite şi taxe  locale pentru anul fiscal 2023 

 

 

Prin Referatul de Aprobare  nr.99676/12.12.2022, Primarul municipiului Alexandria 

propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea            

H.C.L. nr.104/28.04.2022 privind aprobarea unor  impozite şi taxe  locale pentru anul fiscal 

2023. 

Proiectul de hotarare propus are ca scop aprobarea unor impozite si taxe pentru anul 

fiscal 2023. 

La stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la 

bugetul local pentru anul 2023, s-au avut in vedere urmatoarele prevederi legale: 

Constitutia Romaniei, care la art. 56, alin. (1) prevede: ,,Cetatenii au obligatia sa 

contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.”; 

prevederile art. 9 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997, la pct. (3) stipuleaza: 

,,Cel putin o parte din resursele financiare ale autoritatilor administratiei publice locale 

trebuie sa provina din taxele si impozitele locale, al caror nivel acestea au competenta sa il 

stabileasca in limitele legale.” 

Se impune elaborarea unui proiect de hotarare privind modificarea si completarea            

H.C.L. nr.104/28.04.2022 privind aprobarea unor  impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 

2023 pentru asigurarea veniturilor proprii ale bugetului local al municipiului Alexandria in 

scopul finantarii cheltuielilor publice locale. 

1.Consideratii de ordin economic: 

Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal s-au stabilit nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile 

aplicabile in anul 2023, se impune modificarea si completarea H.C.L. nr. 104/28.04.2022 

privind aprobarea unor impozite si taxe  locale pentru anul fiscal 2023. 

  Avand in vedere:  

- art. 491 alin. (1^1) si (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare potrivit caruia: “(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele 

prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb 
a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul 
Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele 
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grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile 
minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor 
Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.  
(2) Sumele indexate conform alin. (1) şi (1^1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în 

anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti.” 

Conform art. 491 alin. (1^1) si (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare pentru vehiculele de marfa cu masa autorizata egala 

sau mai mare de 12 tone, prevazute in Codul Fiscal la art. 470, alin. (5) si (6), se acorda 

competenta autoritatilor locale sa actualizeze impozitul pentru aceste vehicule în funcţie de 

rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui 

an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 

1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.  

Rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a 

anului 2022, respectiv 3 octombrie şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene din 30 

septembrie 2022, conform prevederilor art. 491 din Codul fiscal este 1 euro = 4,9490 lei.             

La calculul impozitului pentru vehiculele de marfa cu masa autorizata egala sau mai mare de 

12 tone, pentru anul 2023, s-a avut in vedere rata de schimb a monedei euro in vigoare in 

prima zi lucratoare a lunii octombrie 2022 publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

respectiv 4,9490 lei.  

Prin urmare, se impune indexarea pentru anul 2023, a sumele din tabelul prevăzut la 

art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în funcţie de rata de 

schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi de 

nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 

pentru utilizarea anumitor infrastructuri.  

 

2.Consideratii de ordin juridic: 

Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare ;  

H.G. nr.1/2016 –pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului 

Fiscal, cu modificarile si completarile ulteriore ; 

H.C.L. nr. 104/28.04.2022 privind aprobarea unor impozite si taxe  locale pentru 

anul fiscal 2023; 

Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/633bcad680d02563179121.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/633bcad680d02563179121.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/633bcad680d02563179121.pdf
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Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

Hotararea Consiliului Local nr. 14/2008 si nr.412/2019 privind incadrarea 

terenurilor din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata 

impozitului pe teren; 

O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ al Romaniei, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile si completarile ulterioare . 

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, pentru asigurarea veniturilor proprii ale bugetului local al municipiului 

Alexandria in anul 2023, in scopul finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte si 

tinand cont de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte si in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare, avand in vedere ca cele ce au fost mentionate sunt necesare, oportune si legale, se 

impune elaborarea unui proiect de hotarare privind stabilirea unor impozite si taxe locale 

pentru anul fiscal 2023, care sa fie supus spre dezbaterea si  aprobarea Consiliului local al 

municipiului Alexandria. 

Avand in vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local pentru anul 2023, 

urmatoarele: 

- Aprobarea nivelurilor pentru impozitele pe mijloacele de transport cu masa totala 

maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone si impozitele pe mijloacele de transport in 

cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport 

marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, pentru anul fiscal 

2023, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Fata de cele prezentate, raportate la prevederile art.129 alin.(1) si art.136, alin.(1) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

consideram ca proiectul poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria, astfel ca propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport de 

specialitate si proiectul de Hotarare intocmit pentru modificarea si completarea H.C.L.             

nr. 104/28.04.2022 privind aprobarea unor  impozite şi taxe  locale pentru anul fiscal 2023 

 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.  

 

 

    Director D.I.T.L.,          Director Directia Economica,                Director Juridic Comercial,                                                    

   Claudia Ureche                     Haritina Gafencu                                    Postumia Chesnoiu                                                                

                                        



                                                                                                                                      Anexa la HCL nr 373/19.12.2022 

  

  AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE 

 

Art. 470 alin. (5)                   

 

 

 

 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata  

maxima admisa 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2023  
Impozitul în lei/an 

Persoane Fizice 

Impozitul în lei/an 

Persoane Juridice 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte  sisteme de 

suspensie 

pentru axele 

motoare  

Ax(e)motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte  sisteme de 

suspensie 

pentru axele  

motoare 

I. doua axe     

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 153,42 0 153,42 

2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 153,42 425,61 153,42 425,61 

3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 425,61 598,83 425,61 598,83 

4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 598,83 1.356,03 598,83 1.356,03 

5. Masa de cel putin 18 tone 598,83 1.356,03 598,83 1.356,03 

II. trei axe     

1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 153,42 267,25 153,42 267,25 

2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone   267,25 549,34 267,25 549,34 

3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 549,34 712,66 549,34 712,66 

4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 712,66 1.098,68 712,66 1.098,68 

5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone  1.098,68 1.707,40 1.098,68 1.707,40 

6. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1.098,68 1.707,40 1.098,68 1.707,40 

7. Masa de cel putin 26 tone 1.098,68 1.707,40 1.098,68 1.707,40 

III. cu patru axe     

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 712,66 722,55 712,66 722,55 

2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 722,55 1.128,37 722,55 1.128,37 

3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1.128,37 1.791,54 1.128,37 1.791,54 

4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.791,54 2.657,61 1.791,54 2.657,61 

5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1.791,54 2.657,61 1.791,54 2.657,61 

6. Masa de cel putin 32 tone 1.791,54 2.657,61 1.791,54 2.657,61 

 

 

 



COMBINATII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI  RUTIERE) 

                 DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI  MARE DE 12 TONE 

Art.470 alin. (6)       

 

 

Numarul de axe si 

greutatea bruta 

incarcata  maxima 

admisa 
 

                                             NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL FISCAL 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul in lei/an 

Persoane Fizice 

                             Impozitul in lei/an 

                               Persoane Juridice 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

Alte  sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte  sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

I. 2+1 axe     

1. Masa de cel putin 12 tone,  

dar mai mica de 14 tone 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2. Masa de cel putin 14 tone,  

dar mai mica de 16 tone 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

3. Masa de cel putin 16 tone,  

dar mai mica de 18 tone 

0 69,29 0 69,29 

4. Masa de cel putin 18 tone,  

dar mai mica de 20 tone 

69,29 158,37 69,29 158,37 

5. Masa de cel putin 20 tone,  

dar mai mica de 22 tone 

158,37 371,17 158,37 371,17 

6. Masa de cel putin 22 tone, 

dar mai mica de 23 tone 

371,17 480,05 371,17 480,05 

7. Masa de cel putin 23 tone,  

dar mai mica de 25 tone 

480,05 866,07 480,05 866,07 

8. Masa de cel putin 25 tone,  

dar mai mica de 28 tone 
866,07 1.519,34 866,07 1.519,34 

9. Masa de cel putin 28 tone 866,07 1.519,34 866,07 1.519,34 

II. 2+2 axe     

1. Masa de cel putin 23 tone,  

dar mai mica de 25 tone 
148,47 346,43 148,47 346,43 

2. Masa de cel putin 25 tone,  

dar mai mica de 26 tone 
346,43 569,13 346,43 569,13 

3. Masa de cel putin 26 tone,  

dar mai mica de 28 tone 
569,13 836,38 569,13 836,38 



 

  Presedinte de sedinta: 

Consilier, 

Gina Georgeta Curea           

4. Masa de cel putin 28 tone,  

dar mai mica de 29 tone 

836,38 1.009,60 836,38 1.009,60  

5. Masa de cel putin 29 tone,  

dar mai mica de 31 tone 

1.009,60 1.657,91 1.009,60 1.657,91 

6. Masa de cel putin 31 tone,  

dar mai mica de 33 tone 

1.657,91 2.301,28 1.657,91 2.301,28 

7. Masa de cel putin 33 tone,  

dar mai mica de 36 tone 

2.301,28 3.492,58 2.301,28 3.492,58 

8. Masa de cel putin 36 tone, 

 dar mai mica de 38 tone 

2.301,28 3.493,99 2.301,28 3.493,99 

9. Masa de cel putin 38 tone 2.301,28 3.493,99 2.301,28 3.493,99 

III.  2+3 axe     

1. Masa de cel putin 36 tone,  

dar mai mica de 38 tone 
1.831,13 2.548,73 1.831,13 2.548,73 

2. Masa de cel putin 38 tone,  

dar mai mica de 40 tone 
2.548,73 3.464,30 2.548,73 3.464,30 

3. Masa de cel putin 40 tone 2.548,73 3.464,30 2.548,73 3.464,30 

IV. 3+2 axe     

1. Masa de cel putin 36 tone,  

dar mai mica de 38 tone 
1.618,32 2.246,85 1.618,32 2.246,85 

2. Masa de cel putin 38 tone,  

dar mai mica de 40 tone 
2.246,85               3.107,97 2.246,85               3.107,97 

3. Masa de cel putin 40 tone,  

dar mai mica de 44 tone 

3.107,97 4.597,62 3.107,97 4.597,62 

4. Masa de cel putin 44 tone 3.107,97 4.597,62 3.107,97 4.597,62 

V.  3+3 axe     

1. Masa de cel putin 36 tone,  

dar mai mica de 38 tone 

920,51 1.113,52 920,51 1.113,52 

2. Masa de cel putin 38 tone,  

dar mai mica de 40 tone 

1.113,52 1.662,86 1.113,52 1.662,86 

3. Masa de cel putin 40 tone,  

dar mai mica de 44 tone 

1.662,86 2.647,71 1.662,86 2.647,71 

4. Masa de cel putin 44 tone 1.662,86 2.647,71 1.662,86 2.647,71 
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