
Judetul Arad
Comuna Archis
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TABLOUL CUPRINZÎND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, 
ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2017.

I.CODUL FISCAL-TITLUL IX-Impozite şi Taxe Locale

    Valoarea impozabilă a cladirii, prevăzute de art.457 alin.(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-IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLADIRI
TIPUL CLĂDIRII Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2017

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

electricitate sau incalzire

A.Clădire cu cadre din beton armat sau cu peretii 
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic/chimic

                              1000 600

B.Clădire cu peretii exteriori din lemn, din piatra 
naturală, din caramidă nearsă, din vălătuci sau din orice 
materiale rezultate în urma unui tratament termic/chimic

                              300 200

C.Clădire anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti 
exteriori din caramidă arsa sau din orice materiale 
rezultate în urma unui tratament termic/chimic

                               200 175

D.Clădire anexă cu peretii exteriori din lemn, piatră 
naturală, din caramidă nearsă, din văşătuci sau din orice 
materiale nesupuse unui tratament chimic

                             125     75



E.În cazul contribuabilului care deţine la aceeasi adresa 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, 
utilizate ca locuintă, în oricare tipurile de clădiri 
prevăzute la lit.A-D

                           75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, 
utilizate în alte scopuri decît cele de locuinţă, în oricare 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

                            50% din suma care s-ar aplica clădirii

    Pentru clădirile proprietatea publica sau privată a statului sau unităţii administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosintă, dupa caz , oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe clădire, care reprezintă 
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor , titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, după caz, în conditiile similare 
impozitului pe clădiri.                                         

CAPITOLUL III-IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
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 suprafata de până la 400 mp inclusiv, potrivit art.465 alin.(2)

Zona in cadrul
localitatii

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2017
-lei/ha

Nivelurile impozitului/taxei , pe ranguri de localitati

                    IV  -ARCHIS                                          V-NERMIS, BIRZESTI , GROSENI, Sat Vacanta 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 2017
Zona-lei/ha

A B C D

1. Teren arabil 28 21 19 15



2. Pasune 21 19 15 13
3. Fâneată 21 19 15 13
4. Vie 46 35 28 19
5. Livadă 53 46 35 28
6. Pădure sau alt teren cu vegetatie 

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 Fâneată 20

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

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0

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

6.1 Livada până la intrarea pe rod 0

7 Pădure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1 10

7.1 Pădure în vîrsta de pănă la 20 ani si pădure cu rol de protectie 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 2017

Suma în lei, pentru fiecare grupă de
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 
cilindrică de pînă la 1600 cm cubi inclusiv

8

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitate 
cilindrică de peste 1600 cm cubi 

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.Alte autovehicule cu masa totală autorizată de pînă la 12 tone inclusiv 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

                                   Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 



Art.470 alin.(5) 

Numărul axelor şi greutatea 
bruta încarcata maximă admisa

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2017
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 
mai mică de 15 tone

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

7.Masa de cel putin 26 tone 947 1472
III.Vehicule cu patru axe x x
1.Masa de cel putin 23 tone, dar 
mai mică de 25 tone

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



Combinatii de Autovehiculte(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală
Maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone-art.470 alin.(6) 



Remoric, semiremorci
sau rulote

Art.470 alin.(7)

Masa totala maximă autorizata Nivelurile aplicabile în anul 2017
Impozitul în lei

1.Pînă la 1 tonă inclusiv 9
2.Peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone 34
3.Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 52
4.Peste 5 tone 64

Numărul axelor şi greutatea 
bruta încarcata maximă admisa

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2017
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



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

 
Mijlocul de transport pe apa

Nivelurile aplicabile în
anul 2017

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 –TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZATIILOR
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 2017-  50% din 
nivelul stabilit Conform legii            

Suprafata pentru care se obtine certificatul Taxa in lei Taxa în lei
a) pînă la 150 mp inclusiv 6 3
b) între 151 si 250 mp inclusiv 7 3,5
c) între 251 şi 500 mp inclusiv 9 4,5
d) între 501 şi 750 mp inclusiv 12 6,0
e) între 751 şi 1000 mp inclusiv 14 7,0
f) peste 1000 mp                7 +0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce depăseste 1000 mp
Art.474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 

foraje sau excavări
 15 lei pentru fiecare mp afectat

Art.474 alin.(14) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
construire pentru chioscuri, tonete, cabine,
spatii de expunere, situate pe căile şi în 
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 lucrările de racorduri şi 
bransamente la retelele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, energie electrica
, telefonie şi televiziune prin cablu

 13 lei pentru fiecare racord



Art.474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de către comisia de urbanism, de
către primari 

  15 lei

Art.474  alin.(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradala si adresa

  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 
producător

 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) pentru a suprafata de pănă la 500 mp inclusiv- valoarea taxei 
100 lei eliberare/avizare
b) pentru o suprafata mai mare de 500 mp –valoarea taxei 
4000 lei eliberarea /vizarea

CAPITOLUL VI –TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Conf.art.478 alin.(2)

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

Nivelurile aprobate pentru 2017 conform      
Legii 227/2015

a) în cazul unui afisaj situat în locul în care o 
persoană derulează o activitate economica

32 lei

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de
afisaj pentru reclama şi publicitate

23 lei



CAPITOLUL VII-IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art.481 alin.(2) Manifestare artistică sau distractivă Nivelurile aprobate pentru anul 2017 
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 la reţeaua proprie de alimentare cu apa a Serviciului local de Alimentare cu apa a Consiliului 
local al comunei Archiş în suma de 150 lei .Taxa pentru rebransare la reteaua publica este de 100 lei .
2.   Taxa  pentru eliberarea  altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate  in suma de 10 lei.
3.   Taxa pentru eliberarea, la cerere, a extraselor de stare civilă miltilingve 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 .
8.   Taxa de salubrizare in suma de 2 lei /persoana fizica/luna si 20 lei /persoana juridica/luna .
9.   Taxa eliberare la cerere copii dupa documente inclusiv cele arhivate in baza Legii nr.544/2001  in suma de 1 lei/pagina .



                                                                                               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 pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului stradal(de-a lungul drumurilor publice sau alte locuri  stabilite de
Consiliul Local) se stabileste astfel :.
        - taxa zilnica –  20  lei ,
        - taxa lunara – 200 lei , 
        - taxa trimestriala – 500 lei ,
        - taxa semestriala – 800 lei .
3.   Taxa pentru închirierea caminelor culturale din comuna Archis in scopul organizării de vănzări produse se stabilieste la 100 lei/zi.
4.   Taxe pentru utilizarea Căminelor culturale din comuna Archiş :
(1)       A.   Cămin cultural Groşeni : - nunta : – 500 lei , 

                                            - botez : – 300 lei ,
                                            - zile onomastice şi alte evenimente : – 150 lei . 

            B.  Cămin cultural Archiş , Nermiş  : - nunta : – 300 lei , 
                                                         - botez : – 150 lei ,
                                                         - zile onomastice şi alte evenimente: – 100 lei . 

  (2) Se excepteaza de la plata taxei pentru utilizarea caminelor culturale doar persoanele care isi serbeaza implinirea varstei de 18 ani .
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 care se fac de către Compartimentul de Stare Civila 
al Primăriei Archis.

                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                 SECRETAR

                               IGNAT   BATRIN                                                                                              GHEORGHE-FLORIN  ANTA


