ANEXA 7
La H.C.L. Jorasti Nr.42 din 17.01.2013
Taxe speciale

Art. 1. - (1) Pentru sustinerea funcţionarii serviciilor publice de salubrizare si iluminat public la nivelul comunei
Jorasti se institue urmatoarele taxe speciale:
a) Taxa pentru sustinerea serviciului de salubrizare al comunei Jorasti se stabileste in urmatoarele praguri;

-gospodariile cu o singura persoana ……………………………..12,00 lei/an
-gospodariile cu 2-4 persoane …………………………………….24,00 lei/an
-gospodariile cu 5-si mai multe perosane ………………………...30,00 lei/an
-Agentii economici si institutiile publice si de cult ………………120 lei/an
(2) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de
instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora,
sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de
serviciu.
Scutiri
Art. . - (1) Se acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 1, pentru următoarele
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; (sintagmă înlocuită prin art. 9 lit. d) din O.U.G. nr. 55/2015, în vigoare de la 20 noiembrie 2015)
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;
f) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate.

