ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA ARCHIS
CONSILIUL LOCAL ARCHIS
HOT RÂREAăănr.56
Din 30.10.2015
Privindăstabilireaăimpozitelorăşiătaxelorălocaleăpentruăanulă2016
ConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin ăordinar ădeălucru în data de 30.10.2015 ,
ora 0900 ,ăfiindăprezen iăunănum răde 11 consilieri din totalul de 11 .
AVÂND ÎN VEDERE :
Proiectul de hotarare initiat de d-l primar si avizat de comisia de specialitate a Consiliului local ,
Prevederile art.36 alin.2ălit(b)ăşiăalin.4ălit(c)ăcoroboratăcuăart.ă63ăalin(1)ălit(c)dinăLegeaănr.215/2001ă
republicat ă,ăLegeaăadministra ieiăpubliceălocaleă,
Prevederile Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal
Prevederile art.27 si art. 30 din Legea nr.273/2006ăprivindăfinan eleăpubliceălocaleăcuămofificarileăşiă
completarile ulterioare,
Prevederile art.2, art.4 , art.13 lit.a din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
Prevederile HCL nr.40/30.07.2014 de aprobare a Regulamentului de aprobare a unor taxe speciale,
Votulă”ăpentruă”ăaă11ăconsilieriă,

Locale

Înătemeiulăart.45ăalină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceă
HăOăTă Ră ăŞăTăEă:

Art.1. (1)Se Aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2016 , acordarea facilitatilor fiscale
pentru persoane fizice si juridice conform anexei 1 din prezenta hotarare.
(2)Seăstabilesteăşiăseădelimiteaz ăzoneleădinăintravilanulăşiăextravilanulălocalitatiloră
componenteăaleăcomuneiăArchis,ădupaăcumăurmeaz :
-Localitatile : Archis, Nermis , Birzesti si Groseni – INTRAVILAN– Zona C – toate strazile.
– EXTRAVILAN –Zona D
Conform Legii nr.351/2001 localitatea Archis ca resedinta de comuna este de rangul IV iar localitatile
Nermis , Birzesti si Groseni ca sate componente sunt de rangul V.
CAPITOLUL I
IMPOZITULăŞIăTAXAăPEăCL DIRI
Art.1.(1)Oriceăpersoanaăcareăareăînăproprietateăoăcl direăsituat ăînăRomânia,ădatoreazaăanualăimpozită
pentru acea cladire.
(2) Pentruăcl dirileăproprietateaăpublicaăsauăprivat ăaăstatuluiăsauăunit iiăadministrativăteritoriale,
concesionate,ăînchiriate,ădateăînăadministrareăoriăînăfolosint ,ădupaăcază,ăoricarorăentitati,ăalteleădecată
celeădeădreptăpublic,ăseăstabilesteătaxaăpeăcl dire,ăcareăreprezint ăsarcinaăfiscal ăaăconcesionarilor,ă
locatarilor , titularilor dreptului de administrareăsauădeăfolosinta,ădup ăcaz,ăînăconditiileăsimilareă
impozituluiăpeăcl diri.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Calcululăimpozituluiăpeăcl dirileărezidentialeăaflateăînăproprietateaăpersoanelorăfizice.
Art.2 (1) Pentruăcl dirileărezidentialeăsiăcl dirileăanex ,ăaflateăînăproprietateaăpersoanelorăfizice,ă
impozitulăpeăcl diriăseăcalculeazaăprinăaplicareaăcoteiădeă0,1 % asupraăvaloriiăimpozabileăaăcl dirii

(2)Înăcazulăuneiăcl diriăcareăareăpere iăexterioriădinămaterialeădiferite,ăpentruăstabilirea valorii
impozabileăaăcl diriiăseăidentific ăînătabelulăcuprinsăînăAnexa nr. 1 valoareaăimpozabil ăceaămaiămareă
corespunz toareămaterialuluiăcuăpondereaăceaămaiămare.
(3)Valoareaăimpozabil ăaăcl dirii,ăexprimat ăînălei,ăseădetermin ăprinăînsumarea suprafe eiăconstruiteă
desf şurateăaăacesteia,ăexprimateăînămp.,ăcuăvaloareaăimpozabilaăcorespunz toare,ăexprimat ăînălei/mp.,ă
prevazut ăăAnexaănr.1.
(4)Suprafataăconstruitaădesfasurataăaăuneiăcl diriăseădeterminaăprinăinsumareaăsuprafetelorăsectiuniloră
tutororănivelurilorăcl dirilor,ăinclusiveăaleăbalcoanelor,ălogiilor,ăsauăaleăcelorăsituateălaăsubsolăsauă
mansarda, exceptând suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si teraselor.
(5) Dacaădimensiunileăexterioareăaleăuneiăcl diriănuăpotăfi efectiv masurrate pe conturul exterior, atunci
suprafataăconstruitaădesfasurataăaăcl diriiăseădeterminaăprinăinmultireaăsuprafeteiăutileăaăcl diriiăcuăună
coeficient de transformare de 1,4.
(6)Valoareaăimpozabil ăaăcl dirii,ăseăreduceăînăfunc ieădeăanulătermin riiăacesteia,ădup ăcumăurmeaz :
a)ăcuă50%,ăpentruăcl direaăcareăareăoăvechimeădeăpesteă100ădeăaniălaădataădeă1ăianuarieăaăanuluiădeă
referinta;
b)ăcuă30%,ăpentruăcl direaăcareăareăoăvechimeăcuprinsaăintreăă50ădeăaniăsiă100ăaniăinclusiveălaădataădeă
1ianuarieăaăanuluiăfiscalădeăreferin ;
c)ăcuă10%,ăpentruăcl direaăcareăareăoăvechimeăcuprins ăîntreă30ădeăaniăşiă50ădeăaniăinclusiv,ălaădataădeă1ă
ianuarieăaăanuluiăfiscalădeăreferin ;
(7) Valoareaăimpozabil ăaăcl diriiăseăajusteaz ăînăfunc ieădeărangulălocalit iiăşiăzonaăînăcareăesteă
amplasat ăcl direa,ăprinăînmul ireaăvaloriiădeterminateăconf.art.2ădinăprezentaăcuăcoeficientulădeă
corec ieăcorespunz toră,ăprevazutăinăart.457ăalin.(6)ădinăLegeaănr.227/2015.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Calculul impozituluiăpeăcl dirileănerezinentialeăaflateăînăproprietateaăpersoanelorăfizice.
Art.3.(1)Pentruăcl dirileănerezidentialeăaflateăinăproprietateaăpersoanelorăfizice,ăimpozitulăpeăcl diriăseă
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii care poate fi:
a)ăvaloareaărezultat ădintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluatpr autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta;
b)ăvaloareaăfinal ăaălucrarilorădeăconstructii,ăînăcazulăcl dirilorănoi,ăconstruiteăînăultimiiă5ăaniăanterioriă
anului de referinta;
c)ăvaloareaăcl dirilorăcareărezult ădinăactulăprinăcareăseătransferaădreptulădeăproprietateăînăcazulă
cl dirilorădobanditeăînăultimiiă5ăaniăanterioriăanuluiădeăreferinta.
(2) Pentruăcl dirileănerezidentialeăaflateăînăproprietateaăpersoanelorăfizice, utilizate pentru activitati din
domeniul agricol, impozitul se calculeaza prin aplicare aunui cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a
cl dirii.
(3) Înăcazulăînăcareăvaloareaăcl diriiănuăpoateăfiăcalculateăconformăprevederilorăalin.(1)ă,ăimpozitulăse
calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea
nr.227/2015.
Calcululăimpozituluiăpeăcl dirileăcuădestinatieămixtaăaflateăînăproprietateaăpersoanelorăfizice.
Art.4. (1)Înăcazulăcl dirilorăcuădestinatieămixt ăaflateăînăproprietateaăpersoanelotăfizice,ăimpozitulăseă
calculeaza prin insumarea impozitului calculate pentru suprafata folosita în scop residential conform
art.457 din Legea nr.227/2015 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita în scop nerezidential,
conform art.458 din Legea nr.227/2015.
(2) Înăcazulăînăcareălaăadresaăcl diriiăexteăînregistratăunădomiciliuăfiscalălaăcareănuăseădesfasoar ăniciăoă
activitateăeconomic ,ăimpozitulăseăcalculeazaăconf.art.457ădinăLegeaănr.227/2015.
(3) Daca suprafetele folosite în scop residential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi
evidentiateădistinct,ăseăaplicaăurm toareleăreguli:
a)ăînăcazulăînăcareălaăadresaăcl diriiăesteăînregistratăunădomiciliuăfiscalălaăcareănuăseădesfasoaraăniciăoă
activitateăeconomic ,ăimpozitulăseăcalculeazaăconf.art.457ădinăLegeaănr.227/2015.
b)ăînăcazulăînăcareălaăadresaăcl diriiăesteăînregistratăunădomiciliuăfiscalălaăcareăseădesfasoar ăactivitateaă
economic ,ăiarăcheltuielileăcuăutilitatileăsuntăînregistrateăînăsarcina persoanei care desfasoara activitatea
economic ,ăimpozitulăpeăcl diriăseăcalculeazaăconf.art.458ădinăLegeaănr.227/2015.

Calcululăimpozituluiă/taxeiăpeăcl dirileădetinuteădeăpersoaneleăjuridice
Art.5.(1) Pentruăcl dirileărezidentialeăaflateăîn proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitulă/taxaăpeăcl diriăseăăcalculeaz ăprinăaplicareaăcoteiădeă0,1% asupra valorii impozabile a
cl dirii.
(2) Pentruăcl dirileănerezidentialeăaflateăaflateăînăproprietateaăsauădetinuteădeăpersoaneleăjuridice,
impozitul/taxăapeăcl diriăseăcalculeaz ăprinăaplicareaăuneiăcoteădeă1%ăasupraăvaloriiăimpozabileăaă
cl dirii.
(3) Pentruăcl dirileănerezidentialeăaflateăaflateăînăproprietateaăsauădetinuteădeăpersoaneleăjuridice,ă
utilizate pentru activitati din domeniulăagricol,ăimpozitul/taxăapeăcl diriăseăcalculeazaăprinăaplicareă
auneiăcoteădeă0,4ă%ăasupraăvaloriiăimpozabileăaăcl dirii.
(4) Înăcazulăcl dirilorăcuădestinatieămixtaăaflateăînăproprietateaăpersoanelorăjuridice,ăimpozitulăseă
determina prin însumarea impozitului calculate pentru suprafata folosita în scop residential conform
alin.(1) , cu impozitul calculate pentru suprafata folosita în snerezidential , conf.alin.(2) sau (3).
(5) Pentruăstabilireaăimpozitului/taxeiăpeăcl diri,ăvaloareaăimpozabil ăaăcl dirilor aflate în proprietatea
persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza
impozitul /taxa si poate fi:
a)ăultimaăvaloareăimpozabil ăînregistrat ăînăevidenteleăorganuluiăfiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluarii
c)ăvaloareaăfinalaăaălucrarilorădeăconstructii,ăînăcazulăcl dirilorănoi,ăconstruiteăînăcursulăanului fiscal
anterior;
d)ăvaloareaăcl dirilorăcareărezult ădonăactulăprinăcareăseătransfer ădreptulădeăproprietateăînăcazulă
cl dirilorădobînditeăînăcursulşăanuluiăfiscalăanterior;
e)ăînăcazulăcl dirilorăcareăsuntăfinantateăînăbazaăunuiăcontractădeăleasingăfinanciar,ăvaloareaărezultat ă
dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluarii;
f)ăînăcazulăcl dirilorăpentruăcareăseădatoreazaătaxăapeăcl diriăvaloareaăînscrisa în contabilitatea
proprietaruluiăcl diriiăsiăcomunicataăconcesionarului,ălocatarului,ătitularuluiădreptuluiădeăadministrareă
sau folosinta dupa caz.
(6)Valoareaăimpozabilaăaăcl diriiăseăactualizeazaăodataălaă3ăaniăpeăbazaăunuiăraportădeăevaluareăăaă
cl diriiăîntocmitădeăunăevaluatorăautorizatăînăconformitateăcuăstandardeleădeăevaluareăaăbuburilorăaflateă
în vigoare la data evaluarii.
(7) Prevederileăalin.6ănuăseăaplicaăînăcazulăcl dirilorăcareăapartinăpersoanelorăfataădeăcareăaăfostă
pronuntata o hotarare definitive de declansare a procedurii falimentului.
(8) Înăcazulăînăcareăproprietarulăcl diriiănuăaăactualizatăvaloareaăimpozabil aăaăcl diriiăînăultimiiă3ăaniă
anterioriăanuluiădeăreferinta,ăcotaăimpozitului/taxeiăpeăcl diriăesteă5%.
(9)În cazul în care proprietarulăcl diriiăpentruăcareăseădatoreazaătaxaăpeăcl diriănuăaăactualizatăvaloareaă
impozabila în ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform
alin.1ăsauă2ădupaăcaz,ăvaăfiădatorataădeăproprietarulăcl dirii.
Art.6. (1)Impozitulăpeăcl diriăseăplatesteăannual,ăînădouaărateăegale,ăpîn ălaădateleădeă31ămartieăsiă30ă
septembrie, inclusiv.
(2) Taxaăapeăcl diriăseăplatesteălunar,ăpîn ălaădataădeă25ăaăluniiăurm toareăfiecareiăluniădinăperioadaădeă
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinta.
(3)Pentruăplataăcuăanticipa ieăaăimpozituluiăpeăcl diri,ădatoratăpentruăîntregulăanădeăc treăcontribuabiliiă
persoaneăfiziceăşiăjuridice,ăpân ălaădataădeă31ămartie a anului respectiv, se propune acordarea
bonificaţieiădeă10%.
Art.7.Cl dirileăpentruăcareănuăseădatoreaz ăimpozită/taxaă,ăprinăefectulălegii,ăsuntăcuprinseăînăart.456ă
alin.(1) din Legea nr.227/2015.
CAPITOLUL II
IMPOZITULăŞIăTAXAăPEăTEREN
Art.8.(1) Orice persoana care are în proprietate teren situate în România datoreaza pentru acesta un
impozit annual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

(2)Pentruăterenurileăproprietateăpublic ăsauăprivateăaăstatuluiăoriăaăunitatilorăadministrative teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, dupa caz, se stabileste taxa pe teren care
reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor , titularilor dreptului de administrare sau
folosinta, în conditiile similare impozitului pe teren.
Art.9.Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa sunt prevazute la art.464 alin.(1) din Legea
nr.227/2015.
Art.10. Calculul impozitului/taxei pe teren.
(1)Impozitul/taxa pe teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosintaăterenuriăcuăconstructiiăprecumăsiăterenulăînregistratăînăregistrulăagricolălaăalt ăcategoriaădeă
folosintaădecâtăceaădeăterenuriăcuăconstructiiăînăsuprafataădeăpân ălaă400ămpăinclusive,ăimpozitul/taxă
ape teren se stabilesteăprinăinmiltireaăterenului,ăexprimataăînăhectareăcuăsumaăcorespunz toareă
prevazuta în Anexa nr.1 la hotarare.
(2)Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosin ăaăterenuluiăcuăconstruc ii,ăimpozitulăpeăterenăseăstabileşteăprinăînmul ireaăsuprafe eiăterenului,ă
exprimat ăînăhectare,ăcuăsumaăprev zut ăînătabelulădinăAnexa nr. 1
(3)În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta
decât cea de terenuri cu constructii , pentru suprafata care depaseste 400 mp, impozitul/taxa pe teren se
stabileste prin înmiltirea suprafetei terenului exprimata în hectare cu suma corespunzatoare prevazuta
în anexa 1 iar acest rezultat se înmulteste cu coeficientulădeăcorectieăcorespunz torăprevauzutălaăart.465ă
alin.(5).
(4) Ca exceptie de la prevederile alin.1-3 , în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenuri
amplasat în intravilan, înregistrat în registul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri
cu constructii, impozitul/tax ape teren se calculeaza conf.prevederilor alin.5 numai daca indeplinesc
cumulative urmatoarele conditii:
a) au prevazut în statut , ca obiect de activitatea agricultura;
b) au înregistrat în evidentaăcontabil ăpentruăanulăfiscalărespectiveăvenituriăsiăcheltuieliădină
desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a.
(5)În cazul unui teren amplasat în extravilan impozitul/tax ape teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimataăînăhaăcuăsumaăcorespunz toareăprevazutaăînăanexaă1,ăînmultitaăcuă
coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.457 alin.(6).
Art. 11. Impozitul/taxaăpeăterenăseăpl teşteăînădou ărateăegale,ăastfel:ăpân ălaă31ămartieăşiăpân ălaă30ă
septembrie inclusiv.
Impozitulăanualăpeăteren,ădatoratăaceluiaşiăbugetălocalădeăc treăcontribuabili,persoaneăfiziceăşiăjuridice,ă
deăpân ălaă50ăleiăinclusiv,ăseăpl teşteăintegralăpân ălaăprimulătermenădeăplat .
Înăcazulăînăcareăcontribuabilulăde ineăînăproprietateămaiămulteăterenuriăamplasateăpeărazaăaceleaşiă
unit iăadministrativă– teritoriale,ăsumaădeă50ădeăleiăseărefer ălaăimpozitulăpeăterenăcumulat.
Art.12. Pentruăplataăcuăanticipa ieăaăimpozituluiăpeăteren,ădatoratăpentruăîntregulăanădeăc treăpersoaneleă
fiziceăşiăjuridice,ăpân ălaădataădeă31ămartieăaăanuluiărespectiv,ăse acordaăbonificaţiaădeă10%.
CAPITOLUL III
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.13 . (1) Contribuabiliiăcareăde inămijloaceădeătransportăcuătrac iuneămecanic ădatoreaz ăimpozită
anual stabilit în func ieădeăcapacitateaăcilindric ăaăacestora,ăpentruăfiecareă200ăcmcăsauăfrac iuneădină
aceştia,ăconformăAnexei nr. 1.
(2) Pentruăautovehiculeleădeătransportămarf ăcuămasaătotal ămaxim ăautorizat ădeăpesteă12ătone,ă
impozitulăseăstabileşteăconformăAnexei nr. 1.
(3) Pentruăcombina iiădeăautovehiculeă(ăautovehiculeăarticulateăsauătrenuriărutiere)ădeătransportămarf ă
cuămasaătotal ămaxim ăautorizat ădeăpesteă12ătoneăimpozitulăseăstabileşteăconformăAnexei nr. 1.
(4) Pentruăremorci,ăsemiremorciăşiărulote,ăimpozitulăseăstabileşteăconformăAnexei nr. 1. cuăexcep iaă
celorăcareăfacăparteădinăcombina iileădeăautovehiculeă(ăautovehicule articulate sau trenuri rutiere ) la
careăimpozitulăseăcalculeaz ăconformăalin.ă3.
Art.14. Impozitulăpeămijloaceleădeătransportăseăpl teşte,ăînădou ărateăegale,ăastfel:pân ălaă31ămartieăşiă
pan ălaă30ăseptembrieăinclusiv.
Impozitulăanualăpeămijloaceădeătransport,ădatoratăaceluiaşiăbugetălocalădeăc treăcontribuabili,ăpersoaneă
fiziceăşiăjuridice,ădeăpân ălaă50ăleiăinclusiv,ăseăpl teşteăintegralăpân ălaăprimulătermenădeăplat .
Înăcazulăînăcareăcontribuabilulăde ineăînăproprietateămaiămulteămijloaceăde

transport,ăsumaădeă50ădeăleiăseărefer ălaăimpozitulăpeămijloaceădeătransportăcumulatăalăacestora.
Art.15. Pentruăplataăcuăanticipa ieăaăimpozituluiăasupra mijloacelor de transport,datorat pentru întregul
anădeăc treăpersoaneleăfiziceăşiăjuridice,ăpân ălaădataădeă31ămartieăaăanuluiărespectiv,ăse acorda o
bonificaţieădeă10%.
CAPITOLUL IV
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR
Art.16.Oriceăpersoanaăcareătrebuieăsaăobtinaăunăcertificat,ăavizăsauăalt ăautorizatieăprev zutaăînă
prezentulăcapitolătrebuieăsaăpl teascaătaxaămentionat ăînăacestăcapitolăînainteădeăaăiăseăeliberaă
certificatul, avizul sau autorizatia necesara.
Art.17.Taxa pentruăeliberareaăcertificatuluiădeăurbanismăpentruăzonaăruralaă,ăseăstabilesteădeăc treă
Consiliul Local , intre procentele prevazute si stabilite în Anexa nr.1. si este 50% din cea stabilita
conf.art.474 alin.(1)(cea stabilita pentru mediul urban).
Art.18.Taxaăpentruăeliberareaăuneiăautorizatiiădeăconstruireăpentruăoăcl direărezidentialaăsauăcladireă
anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
Art.19.Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier în vederea
realiz riiăuneiăconstruc ii,ăcareănuăsuntăincluseăînăaltaăautorizatieădeăconstruire,ăesteăegal ăcuă3%ădină
valoarea autorizata a lucrarilor de organizare se santier.
Art.20.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de corturi, casute sau rulote ori campinguri
este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
Art.21.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decât cele
mentionate la art.17 este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv
instalatiile aferente.
Art.22.(1)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii este
egalaăcuă0,1%ădinăvaloareaăimpozabilaăaăconstruc ieiăstabilitaăpentruădeterminarea impozitului pe
cladiri aferente partii desfiintate.
(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este
egal ăcuă30%ădinăcuantumulătaxeiăpentruăeliberareaăcertificatuluiăsauăaăautorizatieiădeăconstruire.
Art.23.Pentruătaxeleăprev zuteăînăprezentulăcapitol,ăstabiliteăpeăbazaăvaloriiăautorizateăaălucr rilorădeă
construc ie,ăseăaplic ăurm toareleăreguli:
a) taxaădatorataăseăstabilesteăpeăbazaăbazaăvaloriiălucr rilorădeăconstructieădeclarateădeăpersoana
careăsolicitaăavizulăsiăseăpl testeăînainteădeăemitereaăăavizululi;
b) înătermenădeă15ăzileădeălaădataăfinaliz riiălucr rilorădeăconstruire,ădarăănuămaiătîrziuădeă15ăzileădeă
laădataălaăcareăexpiraăautorizatiaărespectiv ,ăpersoanaăcareăaăobtinutăautorizatiaătrebuie sa
depunaăoădeclaratieăprivindăvaloareaălucr rilorădeăconstructieălaăcompartimentulădeăspecialitate,
c) pîn ăînăceaădeăaă15ăziăinclusiv,ădeălaădataălaăcareăseădepuneăsituatiaăfinalaăprivindăvaloareaă
lucrarilorădeăconstruc ii,ăcompartimentulădeăspecialitateăareăobligatiaădeăaăstabiliătaxaădatorat ă
pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie.
d) Pîn ăînăaă15ăziăinclusiv,ădeălaădataălaăcareăcompartimentulădeăspecialitateăaăemisăvaloareaă
stabilit ăpentruătaxa,ătrebuieăpl tit ăoriceăsum ăsuplimentaraădatorataădeăc treăpersoanaăcareăaă
primit autorizatia sau care trebuie rambursata de catre autoritatea publica.
Art.24.Taxaăpentruăeliberareaăcertificatelor,ăavizelorăsiăautorizatiilorănuăseădatoreaz ăădeăcatreăceiă
prevazuti la art.476 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
a) certificateădeăurbanismăsauăautorizatieădeăconstruireăpentruăl casădeăcultăsauăconstructieăanexa;
b) certificate de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastrcturilor de transporturi ce apartin domeniului public al statului;
c) certificate de urbanism sau autorizatie de construire pentru lucrarile de interes public judetean
sau local;
d) certificate de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o
institu ieăpublic ;
e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atrinuite prin concesiune.
Art.25.Prezentul capitol este completat cu prevederile cuprinse în Anexa nr.1.

CAPITOLUL V
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR
DEăRECLAM ăŞIăPUBLICITATE
Art.26. Contribuabiliiăcareăbeneficiaz ăsubădiverseăformeădeăserviciulădeăreclam ăşiăpublicitateăsuntă
obliga iăs ăîncheieăcontracteăînăacestăsensăşiădatoreaz ăbugetuluiălocalăoătax ădeăreclam ăşiăpublicitateă
de 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoareaăad ugat ăaferent .
Art.27. Taxaăpentruăserviciiădeăreclam ăşiăpublicitateăseădatoreaz ădeălaădata intr riiăînăvigoareăaă
contractuluiădeăpublicitateăşiăseăvars ălaăbugetulălocal,ălunar,ăpân ălaădataădeă10ăaăluniiăurm toareă
pentruălunaăcurent .
Art.28. Taxaăpentruăpanou,ăafişajăsauăstructur ădeăafişajăfolosităînăscopădereclam ăşiăpublicitate,ăsituateă
înăloculăînăcareăpersoanaăderuleaz ăoăactivitateăeconomic ,ăseăaplic ăconformăAnexei nr. 1.
Art.29. Inăcazulăoric ruiăaltăpanou,ăafişajăsauăstructur ădeăafişajăfolosităînăscopădereclam ăşiăpublicitate,ă
taxaăseăaplic ăconformăAnexei nr. 1.
Art.30. Persoaneleăcareădatoreaz ăaceast ătax ăsuntăobligateăs ădepun ădeclara ieăfiscal ălaă
compartimentulădeăspecialitateăalăautorit iiăadministra ieiăpubliceălocale,ăînătermen de 30 de zile de la
dataăamplas rii,ămodific riiăsauăaădemont rii.
Art.31. Taxaăpentruăafişajăînăscopulădeăreclam ăşiăpublicitateăseăpl teşteăanual,ăanticipatăsauătrimestrial,ă
înăpatruărateăegale,ăpân ălaădateleădeă15ămartie,ă15ăiunie,ă15ăseptembrie şiă15ănoiembrie,ăinclusiv.
CAPITOLUL VI
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art.32. Oriceăpersoan ăcareăorganizeaz ăoămanifestareăartistic ,ăoăcompeti ie sportiv ăsauăoăalt ă
activitateădistractiv ăînăRomâniaăareăobliga iaădeăaăpl tiăimpozităpeăspectacolăprinăaplicarea cotei
corespunz toareăasupraăsumeiăîncasateădinăvânzareaăbiletelorădeăintrareăşiăaăabonamentelor.
Cotaăpentruăstabilireaăimpozituluiăpeăspectacole,ăprev zut ălaăart.ă481 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, este de:
- 1% în cazul unui spectacol deăteatru,ăbalet,ăoper ,ăoperet ,ăconcert filarmonicăsauăalt ămanifestareă
muzical ,ăprezentareăfilm,ăspectacolădeăcirc sauăoriceăcompeti ieăsportiv ăintern ăsauăinterna ional ;
- 2%ăînăcazulăoric reiăalteămanifest riăartistice;
Pentruăactivit ileăartisticeăşiădistractiveădeăvideotec ăşiădiscotec ăimpozitulăpeăspectacoleăseăstabileşteă
înăfunc ieădeăsuprafa aăincinteiăînăcareăseădesf şoar ăspectacolul,ăpeăziădeăfunc ionare,ăconformă
Anexei nr.1.
Impozitulăpeăspectacolăseăpl teşteălunar,ăpân ălaădataădeă15ăinclusiv, a lunii urm toareăceleiăînăcareăaă
avut loc spectacolul.
Art.33. Anexaănr.ă1ăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaăăhot râre.
Art.34. Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
actualizat.
Art.35. Se stabileşteătaxaăpentruăînregistrareăaăvehiculelorăsupuseăînregistr riiăînăsum ădeă100ăleiăă
coroborat cu prevederile art.11din OUG nr.195/2002 actualizata .
Art.36. Se stabilesc taxele de timbru extrajudiciar conform Anexei din Legea nr.117/1999 actualizata.
Art.37. Prezenta Hotărâre se comunică :
- Institu ieiăPrefectuluiă– jude ulăAradă,
- Compartiment Contabilitate si Compartiment Impozite si taxe ,
- SecretaruluiăcomuneiăArchiş,
- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitară,
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă.
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