ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
Proiect
HOTĂRÂRE
privind stabilirea veniturilor / preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea
în lei a arendei pe anul 2011
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 347/1/2011 a preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. 347/2/2011 al Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud prin care se propun preţurile medii la produsele agricole, potrivit prevederilor legale;
- prevederile art. 66 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu toate modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 62, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.138 / 2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal;
- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud nr. 29235 din
31.12.2010, prin care se solicită preţurile medii la produsele agricole, stabilite de către
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în
natură;
- prevederile art. 6 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- propunerile făcute de către Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud şi Direcţia
pentru Agricultură Judeţeană Bistriţa - Năsăud din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, cu adresele nr. 54 / 21.01.2011 şi nr. 96 / 18.01.2011 nivele orientative, care stau la
baza stabilirii preţurilor medii la unele produse agricole de către Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud;
- raportul nr. 347/3/2011 al Comisiei Economice.
In temeiul prevederilor art. 91 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se stabilesc veniturile / preţurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în
lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, valabile pentru perioada anului 2011, potrivit
anexei 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
Liviu Mihai Rusu
Avizat:
SECRETARUL JUDEŢULUI

Iosif Redl
Nr. _____
Din __________2011
Ioana Ghircoiaş / 3 exp.

ANEXA nr. 1
La Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. ------ din ------------.2011

Nr.
crt.
I.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Specificare
(surse de venit)
Producţia vegetală
Culturi de cereale (grâu, orz, orzoaică, secară):
zona a III a (2.500-3.200 kg/ha)
zona a IV a (1.800-2.500 kg/ha)
zona a V a (1.500-1.800 kg/ha)
Porumb (2.000-3.200 kg/ha)
Floarea soarelui (600-1.000 kg/ha)
Sfeclă de zahăr (20.000 - 25.000 kg/ha)
Cartof de consum ( 15.000 – 18.000 kg/ha)
Legume:
în câmp
în solarii
Vii pe rod:
Nobile (3.500 – 4.000 kg/ha)
Hibride (3.800 – 4.200 kg/ha)
Livezi pe rod:
Clasice (3.000 – 3.500 kg /ha)
Intensive (5.000 – 8.000 kg /ha)

U.M.

lei/ha

lei/ha
lei/ha
lei/ha

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fâneţe naturale:
zona a III a (2.500-3.500 kg fân/ha)
zona a IV a (2.000-2.500 kg fân/ha)
zona a V a (1.500-2.000 kg fân/ha)

80 - 120
60 - 80
37,50 - 60
80 -120
100 -150
180 - 250
1.500 – 2.500

lei/ha

850 – 2.000
1.500 – 2.000

lei/ha

275 - 450
150 - 270

lei/ha

250 - 400
450 – 8.000
2,50 – 4,00

lei/pom
8.

Valoarea medie
venit net

lei/ha

80 – 120
60 – 80
40 - 60

lei/cap
lei/cap
lei/cap
lei/cap
lei/cap
lei/cap
lei/fam.

750 – 1.500
1.250 – 1.950
250 - 400
150 -300
14 - 20
800 - 1.500
145 - 220

Producţia animală
Vaci de lapte (3.500 l/cap/an)
Taurine la îngrăşat (450 kg/cap)
Porcine la îngrăşat (110 kg/cap)
Ovine adulte
Găini ouătoare (120-140 ouă/an)
Cabaline
Albine (35-50 kg miere/fam.)

ANEXA nr. 2
La Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. ----- din -------------2011

Nr.

Denumire produs

U.M.

crt.
1

Preţ
mediu

Cereale

Grâu

Lei/kg

0,70

2

Orz

Lei/kg

0,60

4

Porumb boabe

Lei/kg

0,70

5

Cartofi

Lei/kg

2,00

6.

Fasole boabe

Lei/kg

7,00

Varză

Lei/kg

1,70

8.

Ceapă

Lei/kg

1,50

9.

Morcovi

Lei/kg

1,70

Mere

Lei/kg

0,80

11.

Pere

Lei/kg

0,80

12.

Prune

Lei/kg

0,80

7.

10.

Legume

Fructe

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Bistriţa-Năsăud
Nr. 347/1 din 20.01.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
Potrivit art. 66 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate
modificările şi completările ulterioare şi art.62, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului României nr.138/2004 se impune stabilirea preţurilor medii la
produsele agricole, în vederea evaluării în lei a arendei stabilită potrivit legii în
natură.
Stabilirea acestor preţuri se va face în conformitate cu propunerile
Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Direcţiei pentru Agricultură
Judeţene Bistriţa-Năsăud din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ,
după aprobare vor fi comunicate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a
judeţului Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea venitului net anual din cedarea
folosinţei bunurilor şi impunerea legală.
In acest sens, promovez Proiectul de Hotărâre anexat, cu solicitarea ca
acesta să fie dezbătut în Comisia Economică, adus la cunoştinţa opiniei publice
şi supus aprobării în plenul Consiliului Judeţean.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTE
LIVIU MIHAI RUSU

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Bistriţa-Năsăud
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 347/2 din 20.01.2011

RAPORT
privind propunerile de aprobare a preţurilor medii la produsele agricole

In conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal cu toate modificările şi completările ulterioare , cu prevederile art.62,
alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.138/2004, la
propunerea Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Direcţiei pentru
Agricultură Judeţene Bistriţa-Năsăud din cadrul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, consiliile judeţene stabilesc preţurile medii la produsele
agricole, în vederea evaluării în lei a arendei stabilită potrivit legii în natură.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Bistriţa-Năsăud prin
adresa nr. 29235 din 31.12.2010, solicită Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
preţurile medii pentru produsele agricole în vederea evaluării arendei pentru
anul 2011 şi impunerea legală.
Ca urmare a acestor demersuri, Camera Agricolă Judeţeană BistriţaNăsăud şi Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bistriţa-Năsăud din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin adresele nr. 54 din 21.01.2011
şi nr. 96 din 18.01.2011, prezintă nivelele orientative privind preţurile medii la
produsele agricole valabile pentru anul 2011.
Având în vedere prevederile legale menţionate, propunem
Consiliului Judeţean aprobarea preţurilor medii transmise de cele două instituţii
de specialitate potrivit anexelor la proiectul de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Viorel Tiniş

