ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a prețului
mediu/tona de iarbă, pentru anul 2022, în vederea determinării veniturilor
obţinute din arendare
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară;
având în vedere referatul de aprobare nr. 27219/02.12.2021 al Direcţiei
Economice, şi adresa nr.6790 din 23.09.2021, emisă de Direcția pentru Agricultură
Judeţeană Dolj, înregistrată la Consiliul Judeţean Dolj cu nr.21961 din 27.09.2021,
prin care se propun spre aprobare preţurile medii ale produselor agricole şi prețul
mediu/tona de iarbă obținută de pe pajiști, pe anul 2022, pentru determinarea
veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole, raportul Serviciului Juridic nr.
27729/07.12.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate;
în baza art.84 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare şi art.6 alin.(4) din Anexa la Hotărârea de
Guvern nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
în conformitate cu prevederile art.7 alin(1) și alin(2) din legea nr.52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
în temeiul art.173 alin.(1) lit. f), alin(3) lit.(c), art.182 alin. (1) şi art.196 alin
(1) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2022, în
vederea determinării veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole, conform
anexei nr.1
Art.2 Se aprobă prețul mediu/tonă de iarbă obținută de pe pajiști pentru anul
2022 conform anexei nr.2, în vederea determinării veniturilor obţinute din arendarea
bunurilor agricole.
Art.3 (1) Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat şi Direcţia
Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Hotărârea se transmite Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Craiova şi Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Dolj.

Nr. 286

PREŞEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

Adoptată la data de 17.12.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
GENERAL AL JUDEŢULUI
CRISTIAN MARIAN ŞOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un
număr de 33 voturi “PENTRU”

ANEXA 1

la HOTĂRÂREA NR. 286/2021 privind
stabilirea prețurilor medii ale produselor
agricole în vederea determinării veniturilor
obținute din arendare

Nr.
crt.

PRODUSUL

A

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PREŢ MEDIU
lei/kg
APROBAT
2022
1

Grâu
Orz
Porumb boabe
Floarea soarelui
Rapiţă
Cartof
Fasole boabe
Varză
Ceapă uscată
Morcov
Tomate
Ardei
Castraveţi
Struguri de vin
Struguri de masa

0,80
0,40
0,40
0,90
1,30
0,80
7,80
0,60
0,80
1,00
1,50
1,80
1,00
1,50
2,50

Director Executiv

Sef Serviciu
Aftinescu Gabriel

Mecu Marian

ANEXA 2
la HOTĂRÂREA NR. 286/2021 privind
stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă
obţinută de pe pajişti

Nr.
crt.

PRODUSUL

A

B

1.

Iarbă (lei/t)

Director executiv
Mecu Marian

PREŢ MEDIU
lei/t
APROBAT
2022
1

60,00

Sef Serviciu
Aftinescu Gabriel

