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Consiliul Local                                                                                                                             ANEXA NR.1  la HCL nr. 56/ 30.10.2015 

 
TABLOUL CUPRINZÎND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞIăTAXELEăLOCALE,ă 

ALTEăTAXEăASIMILATEăACESTORA,ăPRECUMăŞIăAMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016. 
 

I.CODUL FISCAL-TITLUL IX-ImpoziteăşiăTaxeăLocale 
 
    Valoarea impozabil ăaăcladirii,ăprev zuteădeăart.457ăalin.(2) , exprimata în lei, se determina prin inmultirea suprafetei 
construite desfasurate a acesteia, exprimata in mp, cu valoarea impozabila, exprimataa în lei/mp, din tabelul urmator: 
 

CAPITOLUL II-IMPOZITULăŞIăTAXAăPEăCLADIRI 
TIPULăCL DIRII Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2016 

Valoarea impozabil -lei/mp 
Cu instalatie de apa, 
canalizare, 
electice, încalzire 
(coditii cumulative) 

 
 
 
Fara instalatii de apa, canalizare 

electricitate sau incalzire 
 

   
A.Cl direăcuăcadreădinăbetonăarmatăsauăcuăperetiiă
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic/chimic 

                              1000 600 

B.Cl direăcuăperetiiăexterioriădinălemn,ădinăpiatraă
natural ,ădinăcaramid ănears ,ădinăv l tuciăsauădinăoriceă
materiale rezultate în urma unui tratament termic/chimic 

                              300 200 

C.Cl direăanexaăcuăcadreădinăbetonăarmatăsauăcuăperetiă
exterioriădinăcaramid ăarsaăsauădinăoriceămaterialeă
rezultate în urma unui tratament termic/chimic 

                               200 175 

D.Cl direăanex ăcuăperetiiăexterioriădinălemn,ăpiatr ă
natural ,ădinăcaramid ănears ,ădinăv ş tuciăsauădinăoriceă
materiale nesupuse unui tratament chimic 

                             125     75 



E.Înăcazulăcontribuabiluluiăcareădeţineălaăaceeasiăadresaă
înc periăamplasateălaăsubsol,ădemisolăşi/sauămansard ,ă
utilizateăcaălocuint ,ăînăoricareătipurileădeăcl diriă
prev zuteălaălit.A-D 

                           75% din suma care s-arăaplicaăcl dirii 

F.În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
înc periăamplasateălaăsubsol,ădemisolăşi/sauămansard ,ă
utilizate în alteăscopuriădecîtăceleădeălocuinţ ,ăînăoricareă
tipurileădeăcl diriăprev zuteălaălit.A-D 

                            50% din suma care s-arăaplicaăcl dirii 

    Pentruăcl dirileăproprietateaăpublicaăsauăprivat ăaăstatuluiăsauăunit ţiiăadministrativăteritoriale,ăconcesionate,ăînchiriate,ădateăînă
administrare ori în folosint ,ădupaăcază,ăoricarorăentitati,ăalteleădecatăceleădeădreptăpublic,ăseăstabilesteătaxaăpeăcl dire,ăcareăreprezint ă
sarcinaăfiscal ăaăconcesionarilor,ălocatariloră,ătitularilorădreptuluiădeăadministrareăsauădeăfolosinta,ădup ăcaz,ăînăconditiileăsimilareă
impozituluiăpeăcl diri.                                          
 

CAPITOLUL III-IMPOZITULăŞIăTAXAăPEăTEREN 
Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren situat în intravilan-terenuri cu constructii, precum si terenul înregistrat la alta 

categorie de folosinta decat teren cu constructii în suprafataădeăpân ălaă400ămpăinclusiv, potrivit art.465 alin.(2) 
 

Zona in cadrul 
localitatii 

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2016 
-lei/ha 

Nivelurile impozitului/taxei , pe ranguri de localitati 
 

                    IV  -ARCHIS                                                                         V-NERMIS, BIRZESTI , GROSENI 
C VALOARE :  534  VALOARE :  355  

 
 

Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren situat în intravilan, altul decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafata care 
depaseste 400 mp , potrivit art.465 alin(3) si(4) 

 
Nr.crt. Categoria de folosinta NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2016 

Zona-lei/ha 
 

 

A B C D 

1. Teren arabil 28 21 19 15 



2. Pasune 21 19 15 13 
3. Fâneat  21 19 15 13 
4. Vie 46 35 28 19 
5. Livad  53 46 35 28 
6. P dureăsauăaltăterenăcuăvegetatieă

forestiera 
28 21 19 15 

7. Teren cu ape 15 13 8 x 
8. Drumuri si cai ferate x x x x 
9. Neproductiv x x x x 
      Suma stabilita conf.alin.precedent, se inmultesc cu coeficientul de corectie .rangul IV-1,10, rangul V-1,00 

 
 

Impozitul/taxa în cazul unui teren situat în extravilan 
ART.465ALIN.(7) 

Nr.crt. Zona/categoria de folosinta Impozit(lei) 

1 Teren cu constructii 22 

2 Teren arabil 42 

3 Pasune 20 

4 Fâneat  20 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1 48 

5.1 Vieăpân ălaăintrareaăpeărod 0 

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1. 48 

6.1 Livadaăpân ălaăintrareaăpeărod 0 

7 P dureăsauăaltăterenăcuăvegetatieăforestiera,ăcuăexceptia celui prevazut la nr.crt.7.1 10 

7.1 P dureăînăvîrstaădeăp n ălaă20ăaniăsiăp dureăcuărolădeăprotectie 0 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 1 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 26 

9 Drumuri si cai ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 



CAPITOLUL IV-IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
ART.470 ALIN.(2) 

 
Mijloc de transport cu tractiune mecanica NIVELURILE APLICABILE ÎN 

ANUL 2016 
Sumaăînălei,ăpentruăfiecareăgrup ădeă

200 cm cubi sau fractiune din aceasta 
Vehicule inmatriculate(lei/200 cmc sau fractiune din aceasta x 

1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitate 
cilindric ădeăpîn ălaă1600ăcmăcubiăinclusiv 

8 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitate 
cilindric ădeăpesteă1600ăcmăcubiă 

9 

3.Autoturisme cu capacitate cilindrica între 1601-2000 cm cubi inclusiv 18 
4.Autoturisme cu capacitate cilindrica între 2001-2600 cm cubi inclusiv 72 
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601-3000 cm cubi inclusiv 144 
6.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm cubi 290 
7.Autobuze, autocare. microbuze 24 
8.Alteăautovehiculeăcuămasaătotal ăautorizat ădeăpîn ălaă12ătoneăinclusiv 30 
9.Tractoare înmatriculate 18 
VEHICOLE ÎNREGISTRATE  
1.Vehicole cu capacitate cilindrica: Lei/200 cmc 
1.1.Vehicole înregistrate cu capacitate cilindrica mai mica de 4.800 cmc 2 
1.2.Vehicole înregistrate cu capacitate cilindrica mai mare de 4800 cmc 4 
2.Vehicole fara capacitate cilindrica evidentiata 100 lei/an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Autovehiculeădeătransportămarf ăcuămasaătotal ăautorizat ăegal ăsauămaiămare de 12 tone  
Art.470 alin.(5)  

Num rulăaxelorăşiăgreutateaă
brutaăîncarcataămaxim ăadmisa 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2016 
Impozitul în lei 

 
 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 
Suspensie pneuma 
Tica sau un echiva 
Lent recunoscut 

  alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare 
 
 

 
1.Vehicule cu 2 axe x x 
1.Masa de cel putin 12 tone, dar 
mai mica de 13 tone 

0 133 

2.Masa de cel putin 13 tone, dar 
mai mica de 14 tone 

133 367 

3.Masa de cel putin 14 tone, dar 
maiămic ădeă15ătone 

367 517 

4.Masa de cel putin 15 tone, dar 
mai mica de 18 tone 

517 1169 

5.Masa de cel putin 18 tone 517 1169 
II.Vehicule cu 3 axe x x 
1.Masa de cel putin 15 tone, dar 
mai mica de 17 tone 

133 231 

2.Masa de cel putin 17 tone dar 
mai mica de 19 tone 

231 474 

3.Masa de cel putin 19 tone dar 
mai mica de 21 tone 

474 615 

4.Masa de cel putin 21 tone, dar 
mai mica de 23 tone 

615 947 

5.Masa de cel putin 23 tone dar 
mai mica de 25 tone 

947 1472 

6.Masa de cel putin 25 tone dar 
mai mica de 26 tone 

947 1472 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Combinatii de Autovehiculte(autovehiculeăarticulateăsauătrenuriărutiere)ădeătransportămarf ăcuămasaătotal  

Maxim ăautorizat ăegal ăsauămai mare de 12 tone-art.470 alin.(6)  
 

7.Masa de cel putin 26 tone 947 1472 
III.Vehicule cu patru axe x x 
1.Masa de cel putin 23 tone, dar 
maiămic ădeă25ătone 

615 623 

2.Masa de cel putin 25 tone dar 
mai mica de 27 tone  

623 973 

3.Masa de cel putin 27 tone dar 
mai mica de 29 tone 

973 1545 

4.Masa de cel putin 29 tone dar 
mai mica de 31 tone 

1545 2291 

5.Masa de cel putin 31 tone dar 
mai mica de 32 tone 

1545 2291 

6.Masa de cel putin 32 tone 1545 2291 

Num rulăaxelorăşiăgreutateaă
brutaăîncarcataămaxim ăadmisa 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2016 
Impozitul în lei 

Pentru vehicule angajate exclusiv în 
Operatiunile de transport intern 

 
Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatica sau un 
echivalent 
recunoscut 

 alte sistem de suspensie pentru 
axele motoare 

I.Vehicule cu 2+1 axe x x 
1.Masa de cel putin 12 tone dar 
mai mica de 14 tone 

0 0 

2.Masa de cel putin 14 tone dar 
mai mica de 16 tone 

0 0 



3.Masa de cel putin 16 tone dar 
mai mica de 18 tone 

0 60 

4.Masa de cel putin 18 tone dar 
mai mica de 20 tone 

60 137 

5.Masa de cel putin 20 tone dar 
mai mica de 22 tone 

137 320 

6.Masa de cel putin 22 tone dar 
mai mica de 23 tone 

320 414 

7.Masa de cel putin 23 tone dar 
mai mica de 25 tone 

414 747 

8.Masa de cel putin 25 tone, dar 
mai mica de 28 tone 

747 1310 

9.Masa de cel putin 28 tone 747 1310 
II.Vehicule cu 2+2 axe x x 
1.Masa de cel putin 23 tone dar 
mai mica de 25 tone 

128 299 

2.Masa de cel putin 25 tone dar 
mai mica de 26 tone 

299 491 

3.Masa de cel putin 26 tone, dar 
mai mica de 28 tone 

491 721 

4.Masa de cel putin 28 tone dar 
mai mica de 29 tone 

721 871 

5.Masa de cel putin 29 tone dar 
mai mica de 31 tone 

871 1429 

6.Masa de cel putin 31 tone dar 
mai mica de 33 tone 

1429 1984 

7.Masa de cel putin 33 tone dar 
mai mica de 36 tone 

1984 3012 

8.Masa de cel putin 36 tone dar 
mai mica de 38 tone 

1984 3012 

9.Masa de cel putin 38 tone 1984 3012 
III.Vehicule cu 2+3 axe x x 
1.Masa de cel putin 36 tone dar 
mai mica de 38 tone 

1579 2197 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remoric, semiremorci sau rulote 

Art.470 alin.(7) 
 

Masaătotalaămaxim ăautorizata Nivelurile aplicabile în anul 2016 
Impozitul în lei 

1.Pîn ălaă1ăton ăinclusiv 9 
2.Pesteă1ăton ădarănuămaiămultădeă3ătone 34 
3.Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 52 
4.Peste 5 tone 64 

 
 
 
 
 

2.Masa de cel putin 38 tone dar 
mai mica de 40 tone 

2197 2986 

3.Masa de cel putin 40 tone 2197 2986 
IV.Vehicule cu 3+2 axe x x 
1.Masa de cel putin 36 tone dar 
maiămic ădeă38ătone 

1395 1937 

2.Masa de cel putin 38 tone dar 
mai mica de 40 tone 

1937 2679 

3.Masa de cel putin 40 tone dar 
mai mica de 44 tone 

2679 3963 

4.Masa de cel putin 44 tone 2679 3963 
V.Vehicule cu 3+3 axe x x 
1.Masa de cel putin 36 tone dar 
mai mica de 38 tone 

794 960 

2.Masa de cel putin 38 tone dar 
mai mica de 40 tone 

960 1434 

3.Masa de cel putin 40 tone dar 
mai mica de 44 tone 

1434 2283 

4.Masa de cel putin 44 tone 1434 2283 



Mijloace de transport pe apa 
Art.470 alin.(8) 

 

  
Mijlocul de transport pe apa 

Nivelurile aplicabile în 
anul 2016 

Impozitul în lei 
  
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 

21 

  
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 

56 

  
3. Barci cu motor 

210 

  
4. Nave de sport si agrement 

800 

  
5. Scutere de apa 

210 

6. Remorchere si impingatoare: 
  

X 

a) pana la 500 CP, inclusiv 559 

  
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 

909 

  
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv 

1398 

  
d) peste 4000 CP 

2237 

  
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 

182 

  
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: 

X 

  
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv 

182 



  
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de 
tone, inclusiv 

280 

  
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone 

490 

 
 
 
 

CAPITOLIL V –TAXAăPENTRUăELIBERAREAăCERTIFICATELOR,ăAVIZELORăŞIăAăAUTORIZATIILOR 
Conf.art.474 alin.(1) 

Art.474 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism în mediul rural este egala cu 
50 % din taxa stabilita  

Nivelurile conform 
Legii nr.227/2015 
 

Taxa pentru anul 2016-  50% din 
nivelul stabilit Conform legii                   

Suprafata pentru care se obtine certificatul  Taxa in lei Taxa în lei 
a)ăpîn ăla 150 mp inclusiv 6 3 
b) între 151 si 250 mp inclusiv 7 3,5 
c)ăîntreă251ăşiă500ămpăinclusiv 9 4,5 
d)ăîntreă501ăşiă750ămpăinclusiv 12 6,0 
e)ăîntreă751ăşiă1000ămpăinclusiv 14 7,0 
f) peste 1000 mp                 7 +0,01 lei/mpăpentruăfiecareămpăceădep seste 1000 mp 
Art.474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 

forajeăsauăexcav ri 
 15 lei pentru fiecare mp afectat 

Art.474 alin.(14) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
construire pentru chioscuri, tonete, cabine, 
spatii de expunere, situate peăc ileăşiăînă
spatiile publice, precum si pentru 
amplasarea corpurilor si a panourilor de 
afisaj, a firmelor si reclamelor 

  8 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie 

Art.474 alin.(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucr rileădeăracorduriăşiă
bransamenteălaăreteleleăpubliceădeăap ,ă
canalizare, gaze, termice, energie electrica 
,ătelefonieăşiăteleviziuneăprinăcablu 

 13 lei pentru fiecare racord 



Art.474 alin.(4)  Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanismădeăc treăcomisia de urbanism, de 
c treăprimari  

  15 lei 

Art.474  alin.(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatur ăstradalaăsiăadresa 

  9 lei 

Art.474 alin.(13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
amenajare de tabere de corturi, casute sau 
rulote ori campinguri  

2 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie  

Art.475 alin.(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 
sanitare de functionare 

 20 lei 

Art.474alin.(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei 
necesare pentru lucrari de santier in 
vederea realizarii unei constructii, care nu 
sunt incluse in alta autorizatie de 
construire 

3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier 

Art.475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea atestatului  de 
produc tor 

 50 lei  atestatul de producator si 5 lei carnetul de comercializare 

Art.475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii 
de alimentatie publica  ce se incadreaza în 
grupele 561-restaurante si 563 baruri si 
alte activitati de servire a bauturilor si 
932-alte activitati recreative si distractive  

a)ăpentruăaăsuprafataădeăp n ălaă500ămpăinclusiv- valoarea taxei 
1000 lei eliberare/avizare 
b) pentru o suprafata mai mare de 500 mp –valoarea taxei  
4000 lei eliberarea /vizarea 

 
 

CAPITOLUL VI –TAXA PENTRUăFOLOSIREAăMIJLOACELORăDEăRECLAM ăŞIăPUBLICITATE 
Conf.art.478 alin.(2) 

 
Art.478 alin.(2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si 

publicitate 
Nivelurile aprobate pentru 2016 conform               
Legii 227/2015 

a) în cazul unui afisaj situat în locul în care o 
persoan ăderuleaz ăoăactivitateăeconomica 

32 lei 

b)ăînăcazulăoric ruiăaltăpanou,ăafişajăsauăstructur ădeă
afisajăpentruăreclamaăşiăpublicitate 

23 lei 



 
 

 
CAPITOLUL VII-IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 
Art.481 alin.(2) Manifestareăartistic ăsau distractiv  Nivelurile aprobate pentru anul 2016 conf.      

Legii 227/2015  % din suma incasata 
din vanzarea biletelor si abonamentelor 

a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, 
concert filarmonic, film la cinematograf, spectacol de circ 
sau competitie sportiva interna sau internationala 

 1% 

b) alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.a   2% 
 
 
 
 

CAPITOLUL VIII   
Taxe speciale art.484 

 
1.   Taxa speciala pentru brasare/debransare laăreţeauaăproprieădeăalimentare cu apa a Serviciului local de Alimentare cu apa a Consiliului 
local al comuneiăArchişăînăsumaădeă150ăleiă.Taxa pentru rebransare la reteaua publica este de 100 lei . 
2.   Taxa  pentru eliberarea  altorăcertificateădeăstareăcivil ăînăloculăcelorăpierdute, sustrase, distruse sau deteriorate  in suma de 10 lei. 
3.   Taxaăpentruăeliberarea,ălaăcerere,ăaăextraselorădeăstareăcivil ămiltilingve in suma de 10 lei .  
4.   Taxa de urgenta pentru eliberarea la cerere a actelor de stare civila in suma de 20 lei conform . 
5.   Taxa pentru eliberarea la cerere a Anexei nr.24 in suma de 20 lei .  
6.   Taxa de urgenta pentru eliberarea la cerere a Anexei nr.24 se stabileste in suma de 50 lei . 
7.   Taxa pentru intocmiea documentatiei pentru vanzarea terenurilor  situate in extravilanul conform legii ne.17/2014 in suma de 15 lei . 

 
 

                                                                                               CAPITOUL IX 
ALTE TAXE LOCALE art.486 

 
1.   Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri este de 32 lei. 
2.   Taxa zilnica de 50 lei pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului stradal(de-a lungul drumurilor publice sau alte locuri 
stabilite de Consiliul Local). 



3.   Taxa pentru închirierea caminelor culturale din comuna Archis inăscopulăorganiz riiădeăv nz ri produse se stabilieste la 100 lei/zi. 
4.   TaxeăpentruăutilizareaăC minelorăculturaleădinăcomunaăArchişă: 

A. C minăculturalăGroşeniă:ă- nunta : – 500 lei ,  
                                            - botez : – 300 lei , 
                                            - zileăonomasticeăşiăalteăevenimenteă:ă– 150 lei .  

            B.ăăC minăculturalăArchişă,ăNermişăă:ă- nunta : – 300 lei ,  
                                                         - botez : – 150 lei , 
                                                         - zileăonomasticeăşiăalteăevenimente:ă– 100 lei .  

5.   Taxa pentru eliberarea certificatului fiscal este de 10 lei. Taxa  de 5 lei se va incasa in cazul solicitarii a doua oara , a treia oara etc, a 
aceluiasi certificat fiscal care a fusese intocmit si eliberat . 
6.   Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului fiscal este de 20 lei . 
7.   Taxa de divort în suma de 500 lei pentru cazurile de divort pe cale administrativa careăseăfacădeăc treăCompartimentulădeăStareăCivilaă
alăPrim rieiăArchis. 
 
 
 
 
 
                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                 SECRETAR 
 
                              NICOLAE  BATRÎN                                                                                            GHEORGHE-FLORIN  ANTA 


