ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT

HOTĂRÂRE
privind stabilirea veniturilor/preţurilor medii la produsele agricole
pentru evaluarea în lei a arendei pe anul 2013

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în
prezenţa a ___ consilieri judeţeni,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.8355/2012 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr.IIA/8356/2012 al Direcţiei Economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud 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 nr.27068 din 05.11.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Bistriţa-Năsăud prin care se solicită preţurile medii la produsele
agricole, pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în natură,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud la numărul IIA/8174 din
12.11.2012;
- prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
- adresele înaintate de Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud şi
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bistriţa-Năsăud din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu nr.872/15.11.2012 şi nr.2025/13.11.2012
privind nivele orientative, care stau la baza stabilirii preţurilor medii la unele
produse agricole de către Consiliul Judeţean Bistriţa- Năsăud;
- raportul nr._____/2012 al Comisiei Economice.
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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,
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 2013, 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
Comunicare, relaţii publice şi relaţii externe, cu:
- Direcţia Economică;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

AVIZAT:
SECRETARUL JUDEŢULUI
IOSIF REDL

Nr. ___
din_________ 2012
Ioana Ghircoiaş / 3 ex.

Notă: Prezenta hotărâre se adoptă cu votul majorităţii consilierilo r judeţeni în funcţie.
2

ANEXA
La Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. ___ din __________2012

Nr.

Denumire produs

U.M.

crt.
1

Preţ
lei/kg

Cereale

Grâu

kg

0,90-1,10

2

Orz

Kg

0,90-1,20

4

Porumb boabe

Kg

0,70-1,00

5

Cartofi

Kg

0,90-1,50

6.

Fasole boabe

Kg

0,50-7,00

Varză

Kg

0,60-1,00

8.

Ceapă

Kg

1,30-1,80

9.

Morcovi

Kg

1,50-2,00

Mere

Kg

0,50-1,00

11.

Pere

Kg

1,00-1,20

12.

Prune

kg

0,80-1,50

7.

10.

Legume

Fructe
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
CABINET PREŞEDINTE
Nr. 8355 din 16.11.2012

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 Agricultura
Judeţeana 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, iniţiez 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
EMIL RADU MOLDOVAN

Întocmit: Consilier superior Ghircoiaş Ioana _________________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. IIA/8356 din 16.11.2012

RAPORT
privind preţurile medii la produsele agricole valabile pentru anul 2013, în
vederea evaluării în lei a arendei

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 Agricultura Judeţeană 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. 27068 din 05.11.2012, solicită Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
preţurile medii pentru produsele agricole în vederea evaluării arendei pentru
anul 2013 şi impunerea legală.
Ca urmare a acestor demersuri, Camera Agricolă Judeţeană BistriţaNăsăud şi Direcţia pentru Agricultura Judeţeană Bistriţa-Năsăud din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin adresele nr.II/A/8220 din
12.11.2012 şi nr.IIA/8219 din 16.11.2012, prezintă nivelele orientative privind
preţurile medii la produsele agricole valabile pentru anul 2013.
Proiectul de hotărâre iniţiat, va fi adus la cunoştinţa publică în
conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, prin anunţ în mass-media şi pe
pagina de internet a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Având în vedere prevederile legale menţionate, propunem
Consiliului Judeţean aprobarea preţurilor medii transmise de cele două
instituţii de specialitate potrivit anexei la proiectul de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Viorel Tiniş

Întocmit: Consilier superior Ghircoiaş Ioana_____________
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