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  H O T Ă R Â R E A    Nr. 10 
    pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.69 din 13.12.2016 privind aprobarea 

impozitelor, taxelor și tarifelor locale a taxelor asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 
începand cu anul fiscal 2017. 

 
  Consiliul local al comunei Jurilovca, judetul Tulcea, întrunit în ședintă ordinară astăzi 31 
ianuarie 2017,  legal constituită; 
  Având în vedere prevederile  Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, 
precum și pentru modificarea unor acte normative, a Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă, republicată; 
  Văzând: 
– Referatul compatimentului impozite si taxe, aprobat de d-l Ion Eugen, Primar al comunei 
Jurilovca,judetul Tulcea; 
– discuțiile și propunerile formulate pe marginea proiectului de hotărâre;         
   In temeiul dispozitiilor art.36, alin(1), alin (2) lit."b" si alin (4), lit. "c", art. 45 alin(1) și 
(2) lit."c" si art.115 alin(1), lit."b" din Legea nr. 215/2001, administratiei publice locale, republicată, 
modificată şi completată; 
                          h o t ă r ă ș t e       : 
 
    Art..1- (1) In Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului local nr. 69/13.12.2016, privind 
aprobarea impozitelor, taxelor si tarifelor locale a taxelor asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile, începand cu anul fiscal 2017,denumită Alte taxe și tarife locale, subtitlul Alte taxe locale, nu 
se percep taxe pentru : 
– activități stare civilă în zile nelucrătoare; 
– oficiere căsătorie în afara sediului Primăriei; 
– oficiere căsătorie în zile lucrătoare în afara orele de program; 
                        -    eliberare certificat fiscal; 
(2) La subtitlul Scutiri,  alin(2) va avea următorul cuprins: 
                   - De scutirea de la plata taxei de habitat în proporție de 60% beneficiază persoanele ce dețin 
imobile pe raza localității Jurilovca și nu locuiesc permanent în acestea. Scutirea se solicită în scris la 
începtul anului fiscal. 
          Art.2.- Anexa nr. 6 la  Hotărârea Consiliului local nr. 69/13.12.2016, privind aprobarea 
impozitelor, taxelor si tarifelor locale a taxelor asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, 
începand cu anul fiscal 2017, denumită Taxe extrajudiciare de timbru, începînd cu data de 1 februarie 
2017 își încetează aplicabilitatea .     
              Art.3.-Prin grija secretarului unitatii administrativ teritoriale prezenta hotărâre va fi 
comunicatăpentru ducerea la îndeplinire şi va fi facută publică prin afișare. 
  Hotărârea a fost adoptată cu votul celor 13  consilieri prezenți la ședința de consiliu, din 
cei 13 consilieri ce compun Consiliul local Jurilovca, județul Tulcea. 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMENAZĂ, 
  


