ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2015
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Direcției administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând adresa nr.5422/2014 a Direcţiei pentru Agricultură a judeţului
Hunedoara;
In conformitate cu prevederile:
- art.6 alin.6 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991;
- art.62 alin.2^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003,
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinului nr.407/2051/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea
contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
In temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Se stabilește prețul mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2015, în
valoare de 50 lei/tonă.
Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara.

VICEPRESEDINTE,
Dorin Oliviu Gligor

Deva, la ______________2015

A V I Z A T:
SECRETAR AL JUDETULUI,
Daniel Dan
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RAPORT DE SPECIALITATE

Art.6 alin.6 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
publicate în Monitorul Oficial al României nr.833 din 24 decembrie 2013 stipulează:
”(6) Preţul mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte se stabileşte, în
condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se comunică consiliilor locale sau
consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz”. Potrivit reglementărilor art.62 alin.
(2^2) din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, prin hotărâri ale consiliilor judeţene, se stabilesc preţurile medii ale unor produse
agricole, ca urmare a propunerilor formulate de direcţiile teritoriale de specialitate ale
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Hotărârile adoptate se comunică direcțiilor
generale ale finanțelor publice județene, pentru a fi comunicate unităților fiscale din teritoriu.
Contractele-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, aprobate de către
Ordinul nr.407/2051/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice prevăd că preţul
concesiunii (redevenţa) se stabilește în funcție de prețul mediu de masă verde stabilit prin
hotărâre a consiliului județean, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Direcţia pentru Agricultură a judeţului Hunedoara a transmis prin adresa
nr.5422/2014 propunerea privind prețul mediu la masa verde de pe pajiște respectiv 50
lei/tonă.
Având în vedere cele de mai sus, este necesar și oportun a se iniția un proiect de
hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2015 și
supunerea acestuia spre dezbaterea și aprobarea consiliului județean.
DIRECTOR EXECUTIV,
Stefoni Sorin
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NOTA DE FUNDAMENTARE

In conformitate cu prevederile art.62 alin.2^2 din Legea nr.571/2003 privind codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean are obligația de a stabili,
anual, prin hotărâre, prețurile medii ale produselor agricole, la propunerea direcțiilor
teritoriale de specialitate al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Art.6 alin.6 din
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, stabilește în sarcina consiliului
județean obligația de a stabili, prin hotărâre, prețul mediu la masa verde de pe pajiște, în
temeiul textului de lege invocat anterior. Contractele-cadru de concesiune şi închiriere a
suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al
municipiilor, aprobate de către Ordinul nr.407/2051/2013 al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației
publice prevăd că preţul concesiunii (redevenţa) se stabilește în funcție de prețul mediu de
masă verde.
In acest context, Direcţia pentru Agricultură a judeţului Hunedoara a înaintat
Consiliului Judeţean Hunedoara, prin adresa nr.5422/2014, propunerea privind prețul mediu
la masa verde de pe pajiște respectiv 50 lei/tonă.
Faţă de cele prezentate, propunem spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre
privind stabilirea prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2015.

VICEPRESEDINTE,
Dorin Oliviu Gligor

DIRECTOR EXECUTIV,
Stefoni Sorin

