ANEXA 8
La H.C.L. Jorasti Nr.42 din 17.01.2013

Alte taxe locale
Art.1. - (1) La nivelul comunei Jorasti se institue taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea
dupa cum urmeaza :
Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice................. 15 le/zi
Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice
şi altele asemenea.................................10 lei/zi.
(2) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei
(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliul local ................. 32 lei pentru fiecare plan..
(4) Tax pentru inchirierea caminelor culturale din cele trei sate al comunei Jorasti se stabileste dupa cum
urmeaza:

pentru manifestari culturale 15 lei/ora
pentru nunti -20 lei/ora/ manifestare dar nu mai putin de 24 ore.
pentru botezuri 20 lei/ ora/ manifestare dar nu mai putin de 12 ore
pentru alte manifestari 15 lei/ora
- pentru diferite sedinte si adunari populare ale cetatenilor nu se percepe chirie
Taxa pentru caminele culturale din satele Lunca si Zarnesti se va achita in procent de 50% din
taxa stabilita mai sus.
- Taxe tirg saptaminal
a) autoturisme .....................5 lei/zi
b) autoutilitare ....................10 lei/zi
c) autocamioane .................15 lei/ zi + 5 lei pentru remorca
-

Scutiri
Art. . – Pentru taxele prevazute in art.1 se va aplica scutiri de la plata următoarelor persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta
instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură
găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condiţiile legii.

