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TABLOUL CUPRINZÎND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE,  

ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023. 

 

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

  Dispozitii generale 
   Definitii  
    In intelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:  
   a) activitate economica - orice activitate care consta in furnizarea de bunuri, servicii si lucrari pe o piata;  
   b) cladire - orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de 

folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, 

materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si 

acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv constructiile reprezentand turnurile de 

sustinere a turbinelor eoliene si fundatiile acestora. 

   c) cladire-anexa - cladiri situate in afara cladirii de locuit, precum: bucatarii, grajduri, pivnite, camari, 

patule, magazii, depozite, garaje si altele asemenea;  
   e) cladire nerezidentiala - orice cladire care nu este rezidentiala;  
   f) cladire rezidentiala - constructie alcatuita din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu 

dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii;  
   g) nomenclatura stradala - lista care contine denumirile tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-

teritoriala, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de 

proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare localitate rurala si urbana si 

reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a 

sediului persoanei juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire;  
   h) rangul unei localitati - rangul atribuit unei localitati conform legii;  
   h1) terenul aferent cladirii de domiciliu - terenul proprietatii identificat prin adresa acestuia, individualizata 

prin denumire proprie a strazii si numarul postal atribuit de la adresa de domiciliu; 
   i) zone din cadrul localitatii - zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia terenului fata de centrul 

localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, 

conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice 

cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului. 

 

 

 

 



CAPITOLUL II-IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLADIRI 
    Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aferente, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 

unei cote de 0,1% asupra valorii cladirii. 
    Valoarea cladirii, exprimata in lei, se determina prin insumarea valorii cladirii, a cladirilor-anexa, dupa caz, si 

a valorii suprafetelor de teren acoperite de aceste cladiri, cuprinse in Studiile de piata referitoare la valorile 

orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din 

Romania. 

    In situatia in care valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, din studiile de piata 

administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania sunt mai mici decat valorile impozabile determinate 

conform prevederilor prezentului articol, in vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe cladiri se calculeaza 

prin aplicarea cotei de  0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, in 

vigoare la data de 31 decembrie 2022  .  
    Pentru cladirile nerezidentiale si cladirile-anexa aferente, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 

unei cote de 0,5% asupra valorii cladirii. 

    Pentru cladirile utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin 

aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii cladirii. 

    Valoarea cladirii, exprimata in lei, se determina prin insumarea valorii cladirii, a cladirilor-anexa, dupa caz, si 

a valorii suprafetelor de teren acoperite de aceste cladiri, cuprinse in Studiile de piata referitoare la valorile 

orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din 

Romania. 

    In cazul in care proprietarul cladirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent pana la primul 

termen de plata a impozitului, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 

conform prevederilor art. 457, cu conditia ca proprietarul cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal 

competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin 

publicarea acesteia in spatiul privat virtual sau prin posta, in cazul contribuabililor care nu sunt inrolati in 

spatiul privat virtual. Termenul pana la care trebuie comunicata notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru 

impozitul datorat incepand cu anul urmator. In cazul in care notificarea nu este comunicata pana la aceasta data, 

impozitul urmeaza a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) asupra valorii impozabile determinate 

conform prevederilor art. 457. 

    Pentru cladirile care au in componenta atat spatii cu destinatie rezidentiala, cat si spatii cu destinatie 

nerezidentiala, impozitul/taxa pe cladiri se determina in functie de destinatia suprafetelor cu o pondere mai mare de 

50% si se calculeaza prin aplicarea cotei corespunzatoare destinatiei majoritare, asupra valorii intregii cladirii. 

    In cazul acestor cladiri, contribuabilii au obligatia de a declara la organul fiscal local, in vederea stabilirii 

destinatiei finale a cladirii, suprafata folosita in scop nerezidential, insotita de documentele doveditoare, cu 

exceptia celor aflati in evidenta fiscala a unitatii administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal local se 

face in termen de 30 de zile de la data oricaror modificari privind suprafetele nerezidentiale. 

    In situatia in care contribuabilii nu declara la organul fiscal local suprafata folosita in scop nerezidential 

potrivit alin. (2), impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei corespunzatoare cladirilor nerezidentiale 

asupra valorii intregii cladiri aflate in evidentele organului fiscal local. 

 

 



         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 II-IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu 

constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, din care 

se scad suprafetele de teren acoperite de cladiri, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, potrivit art.465 

alin.(2): 

 

 

Zona in cadrul 

localitatii 

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2023 

-lei/ha 

Nivelurile impozitului/taxei , pe ranguri de localitati 

 

                    IV  -ARCHIS                                          V-NERMIS, BIRZESTI , GROSENI, Sat Vacanta Groseni 

C VALOARE :  534  VALOARE :  355  

 

 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii , 

impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmiltirea suprafetei terenului , exprimata în hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la 

alin.(4), iar acest rezultat se înmulteste cu coeficientul de corectie corespunzător prevauzut la   alin.(5), potrivit art.465 alin(3) si(4) 

 

 

 

 

Nr.crt. Categoria de folosinta NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2023 

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 



   În cazul terenurilor apartinând cultelor religioase recunoscute oficial în România si asociatiilor religioase, 

precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice, 

valoarea impozabila se stabileste prin asimilare cu terenurile neproductive 
   (72) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (7), coeficientul de corectie corespunzator zonei si rangului localitatii 

este prevazut in tabelul urmator: 

 

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 
  0 I II III IV V 
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

 

 

CAPITOLUL IV-IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

                                                                                         ART.470 ALIN.(2) 

 

Mijloc de transport cu tractiune mecanica NIVELURILE APLICABILE ÎN 

ANUL 2023 

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)  

 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2023 

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 0 142 

  2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 142 395 

  3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 395 555 

  4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 555 1257 

  5 Masa de cel putin 18 tone 555 1257 

II 3 axe 

  1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 142 248 

  2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 248 509 

  3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 509 661 

  4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 661 1019 

  5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1019 1583 

  6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1019 1583 

  7 Masa de cel putin 26 tone 1019 1583 

III 4 axe 

  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 661 670 

  2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 670 1046 



  3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1046 1661 

  4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1661 2464 

  5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1661 2464 

  6 Masa de cel putin 32 tone 1661 2464“ 

 

 

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)  

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2023 
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 

  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 64 

  4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 64 147 

  5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 147 344 

  6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 344 445 

  7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 445 803 

  8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 803 1408 

  9 Masa de cel putin 28 tone 803 1408 

II 2+2 axe 

  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 138 321 

  2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 321 528 

  3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 528 775 

  4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 775 936 

  5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 936 1537 

  6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1537 2133 

  7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2133 3239 

  8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2133 3239 



  9 Masa de cel putin 38 tone 2133 3239 

III 2+3 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1698 2363 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2363 3211 

  3 Masa de cel putin 40 tone 2363 3211 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2023 
Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie 

pentru axele 

motoare 

IV 3+2 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1500 2083 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2083 2881 

  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2881 4262 

  4 Masa de cel putin 44 tone 2881 4262 

V 3+3 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 853 1032 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1032 1542 

  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1542 2454 

  4 Masa de cel putin 44 tone 1542 2454“ 

 

Remoric, semiremorci sau rulote 

Art.470 alin.(7) 

Masa totala maximă autorizata Nivelurile aplicabile în anul 2023 

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 

                                                                                          

 

 



Mijloace de transport pe apa 

Art.470 alin.(8) 

 

  

Mijlocul de transport pe apa 

Nivelurile aplicabile în 

anul 2023 

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 2023-  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 2023,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 2023 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 menajera a Consiliului 

local al comunei Archiş  în suma de 150 lei .Taxa pentru rebransare la reteaua publica este de 100 lei . 

 2.   Taxa speciala pentru functionarea serviciului de alimentare cu apa in suma de 2  lei/mc /apa nepotabilă. 

 3.   Taxa  pentru eliberarea  altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate  in suma de 10 lei. 

 4.   Taxa pentru eliberarea, la cerere, a extraselor de stare civilă miltilingve in suma de 10 lei .  

 5.   Taxa de urgenta pentru eliberarea la cerere a actelor de stare civila in suma de 20 lei conform . 

 6.   Taxa pentru eliberarea la cerere a Anexei nr.24 in suma de 20 lei .  

 7.   Taxa de urgenta pentru eliberarea la cerere a Anexei nr.24 se stabileste in suma de 50 lei . 

 8.   Taxa pentru intocmiea documentatiei pentru vanzarea terenurilor  situate in extravilanul conform legii ne.17/2014 in suma de 15 lei. 

 9.   Taxa eliberare la cerere copii dupa documente inclusiv cele arhivate in baza Legii nr.544/2001  in suma de 1 lei/pagina . 

10.   Taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice în cuantum de 6,96 lei/persoana/luna , operatori non casnici( agenți economici ) în cuantum 

de 562,50 lei/to , pentru cei care refuză încheierea contractelor de prestări servicii de salubrizare cu operatorul . 

 

 

                                                                                               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. 

8.    Taxa închiriere buldoexcavator 150 lei/ora  . 
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