
 

ROMÂNIA 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ                                                                                         

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi prețul mediu/tona 

de iarbă, în vederea determinării veniturilor obţinute din arendare 

 

 

 
     Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr.28144/06.11.2020  al Direcţiei 

Economice,  şi adresa nr.16940/05.11.2020 emisă de Direcția pentru Agricultură 

Județeana Dolj, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 28087/06.11.2020, prin 

care se propun spre aprobare preţurile medii ale produselor agricole si prețul 

mediu/tona de iarbă obținută de pe pajiști, pe anul 2021, pentru determinarea 

veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole, raportul Serviciului juridic nr. 

29075/18.11.2020, precum si 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 H.G.nr.1064/2013 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

în temeiul art. 173 alin.(1) lit. f), art. 182 alin. (1) şi art.196 alin (1) din 

Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare. 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 

      Art.1. Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2021, 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 

2021 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. ________                             Adoptată la data de _____________    

   

 

 

       PREŞEDINTE,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETAR                     

DORIN COSMIN VASILE                      GENERAL  AL  JUDEŢULUI 

                                                                       

                                                     ANDA NICOLAE 

  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                      PREŞEDINTE,                        

DIRECŢIA ECONOMICĂ    

Nr.  28144/06.11.2020                 DORIN COSMIN VASILE                                            

                   

 

  

                                              

             

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotarare privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi 

prețul mediu/tona de iarbă, pentru anul 2021, în vederea determinării veniturilor 

obţinute din arendare 

 

  Având în vedere prevederile art. 84 alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, pentru  determinarea veniturilor 

obţinute din arendarea bunurilor agricole, în cazul în care arenda se exprimă în natură, 

evaluarea în lei  se face pe baza  preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin 

hotărâri ale Consiliilor Judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti, ca urmare a  propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Aceste hotărâri se transmit Direcţiilor Generale Regionale 

ale finanţelor publice, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine. 

 Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj, cu adresa nr. 16940/05.11.2020, 

inregistrata la Consiliul Judetean Dolj cu nr.28087/06.11.2020, a comunicat propunerile 

preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2021 astfel: 

  

  PREŢ 

MEDIU 

PREŢ 

MEDIU 

lei/kg 

PROPUS 

2021 

 

Nr. P R O D U S U L lei/kg % 

crt.  APROBAT 2021 / 2020 

  2020  

A B 1 2 3=2/1 

1. Grâu     0,55 0,70          27,27 % 

2. Orz     0,40 0,66          65 % 

3. Porumb boabe     0,40 0,73          82,5 % 

4. Floarea soarelui     0,90 1,33          47,77 % 

5. Rapiţă     1,30 1,40          7,69 % 

6. Cartof     0,80 2,05          25 % 

7. Fasole boabe     7,80 9,10          16,66 % 

8. Varză     0,60 1,20          98 % 

9. Ceapă uscată     0,80 2,23          178,75 % 

10. Morcov     1,00 2,20          120 % 

11. Tomate     1,50 4,15          176,66 % 

12. Ardei     1,80 2,80          55,55 % 

13. Castraveţi     1,00 2,75          175 % 



14. Struguri de vin     1,50 2,00          33,33 % 

15. Struguri de masa     2,50 3,50           40 % 

16. Triticale  -              - 

 

Pentru iarba (lei/t)  astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

 

  P R O D U S U L 

PREŢ 

lei/Tona 

PREŢ       

lei/Tona 

% 

 APROBAT PROPUS 2021 / 2020 

 2020 2021  

A B           1 2         3=2/1 

1. Iarbă (lei/t)     60,00 60,00          0,00 % 

 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din H.G. nr. 1064/2013 privind  aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, prețul mediu/tonă de iarbă obținută de pe 

pajiște se stabilește, în condițiile legii, prin hotărâri ale Consiliilor Județene și Consiliului 

General al Municipiului București. 

Cu aceeași adresă Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj a comunicat prețul 

propus pentru iarba (lei/ tonă) – anul 2021, obținută de pe pajiște de 60 lei. 

 

   Având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi prevederile art. 173 alin.(1) 

litera(f), art. 182 alin.(1) și art. 191 alin.(1), litera(b), litera(f) din Ordonanta de Urgenta nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, se propun spre aprobare preţurile 

medii ale produselor agricole pentru determinarea veniturilor obţinute din arendarea 

bunurilor agricole pe anul 2021 conform anexei nr. 1. precum și prețul mediu/ tonă de iarbă 

obținută de pe pajiște conform anexei nr. 2. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

Gabriel AFTINESCU 

 

 
Intocmit 

Petrescu Gigi  

Gabriel 

 

  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 29075/18.11.2020 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

 

Proiectului de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii  

ale produselor agricole și prețul mediu/tona de iarbă, în vederea determinării 

veniturilor obținute din arendare 

  

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale 

produselor agricole și prețul mediu/tona de iarbă, în vederea determinării veniturilor 

obținute din arendare, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat : stabilirea prețurilor medii ale produselor 

agricole și prețul mediu/tona de iarbă 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se 

pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

-art.84 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare; 

-art.6 alin. (4) din H.G nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G nr.34/2013; 

-art.173 alin.(1) lit.f), art.182 si art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: nu a fost identificat. 

 

4) Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice 

aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice 

acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi 



supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă 

ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de 

Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea 

proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

 

 

 

Șef Serviciu Juridic, 

STOICA DAIANA 

 

 

Întocmit, 

Consilier Juridic 

Bărăgan Larisa-Simona 

 

 
 

 

 

 



ANEXA  1

PREŢ MEDIU

Nr. P R O D U S U L lei/kg

crt. PROPUS

2021

A B 1

1 Grâu 0,70

2 Orz 0,66

3 Porumb boabe 0,73

4 Floarea soarelui 1,33

5 Rapiţă 1,40

6 Cartof 2,05

7 Fasole boabe 9,10

8 Varză 1,20

9 Ceapă uscată 2,23

10 Morcov 2,20

11 Tomate 4,15

12 Ardei 2,80

13 Castraveţi 2,75

14 Struguri de vin 2,00

15 Struguri de masa 3,50

16 Triticale -

la HOTĂRÂREA 

NR._____/_______________privind 

stabilirea prețurilor medii ale produselor 

agricole în vederea determinării veniturilor 

obținute din arendare



ANEXA  2

PREŢ MEDIU

Nr. P R O D U S U L lei/t

crt. PROPUS

2021

A B 1

1. Iarbă (lei/t) 60,00

la HOTĂRÂREA 

NR._____/_______________privind 

stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă 

obţinută de pe pajişti




