ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

P R OI ECT

HOTĂRÂRE
privind stabilirea veniturilor/preţurilor medii la produsele agricole
pentru evaluarea în lei a arendei pe anul 2014
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară în
prezenţa preşedintelui consiliului judeţean şi a ___ de consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.14330/11.12.2013 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr.IIA/14331.11.12.2013 al Direcţiei economice din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud prin care se propun preţurile medii
la produsele agricole, potrivit prevederilor legale;
- prevederile art. 62, alin.(2ˆ2) şi art. 66 din Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu toate modificările şi completările ulterioare;
- adresa nr.31777 din 04.11.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud la numărul II/12626 din 12.11.2013, prin care se solicită
preţurile medii la produsele agricole, 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;
- adresa Camerei Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud nr.319/19.11.2013
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud la nr.II13100 din
20.11.2013 privind estimarea preţurilor medii la unele produse agricole,
necesare pentru calcularea arendei pentru anul 2014;
- adresa Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bistriţa-Năsăud din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.2413/18.11.2013
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud la nr.IIA/13379 din
26.11.2013;
- raportul nr.____/2013 al comisiei economice.
In temeiul prevederilor art.45 alin.(2), lit.c, art.91 şi art. 97 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se stabilesc veniturile/preţurile medii la produsele agricole pentru
evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, valabile pentru anul
2014, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi
“pentru”.
Art.3.Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului
Bistriţa-Năsăud.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se
încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului Administraţie
şi relaţii publice cu:
- Direcţia Economică;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bistriţa-Năsăud
- Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud.

INIŢIATOR
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

AVIZAT:

SECRETARUL JUDEŢULUI
IOSIF REDL

Nr. ___
din_________ 2013

Câmpan Aurora Anca/ 3 ex.

Notă: Prezenta hotărâre se adoptă cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.

2

