
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

PROIECT DE HOTARARE 
privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2018 

și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2018  
 
 

  CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere expunerea de motive nr.15393/2017  la proiectul de hotărâre 
inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu; 
    Văzând adresa nr.6911/2017 a Direcţiei pentru Agricultură a judeţului 
Hunedoara, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.15378/2017; 
  In conformitate cu prevederile: 
- art. 84 alin.(4) și alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art.6 alin.4 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; 

- Ordinului nr.407/2051/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-
ministrului, 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, cu modificările și 
completărilor ulterioare; 

- Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
 In temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art.1 Se stabilesc preţurile medii ale principalelor produse agricole pentru evaluarea 
în lei a arendei stabilită potrivit legii pentru anul 2018, după cum urmează: 

Nr.crt. Denumire produs UM Preţul 
mediu 

1  
Cereale 

Grâu Lei/kg. 0,56 
 Triticale Lei/kg. 0,54 
 Porumb boabe Lei/kg. 0,54 
2 Cartofi Lei/kg. 0,65 
3 Fasole verde Lei/kg. 7,50 
  

 
Legume  

Varză Lei/kg. 0,60 
 Ceapă Lei/kg. 1,50 
3 Morcov Lei/kg. 1,50 
 Tomate Lei/kg. 3,20 
 Ardei gras Lei/kg. 2,70 
 Castraveți Lei/kg. 3,50 
 Vinete Lei/kg. 3,00 



4 Fructe Mere Lei/kg. 2,10 
5 Miere  Lei/kg. 20,00 

 
  Art.2 Se stabilește prețul mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018, în 
valoare de 55,00 lei/tonă. 
 Art.3 (1) Prezenta se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Hunedoara și se 
comunică Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Hunedoara, Direcției pentru Agricultură a Județului Hunedoara, consiliilor locale din 
județul Hunedoara, prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  (2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a  
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
   
 
 
 
 
     
      PREŞEDINTE,          
          Mircea Flaviu Bobora        AVIZAT: 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI 
                                                                                             Dumitru Sorin Ştefoni 
 
 
 
 
 
Deva, la ____________2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 15393/31.10.2017  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
   Conform prevederilor art. 84 alin.4  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, ”în cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor 
agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului 
juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau 
echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.” 
   Dispozițiile alin.5 ale articolului indicat mai sus prevăd că 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 Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
   De asemenea, potrivit art.6 alin.(4) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului României 
nr.1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare, preţul mediu al ierbii obţinută de pe 
pajişte se stabileşte, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi se comunică 
consiliilor locale. Pajiştile permanente din extravilanul localităţilor sunt terenuri consacrate 
producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au 
făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin 5 ani sau mai 
mult.  Pe baza preţului mediu de masă verde obţinută de pe pajişti stabilit prin  hotărâre a 
consiliilor judeţene, consiliile locale încheie contracte de concesiune/închiriere cu crescătorii 
de animale din cadrul colectivităţii locale.  
   In acest sens, Direcţia pentru Agricultură a judeţului Hunedoara a transmis prin 
adresa nr.6911/27.10.2017 propunerile privind preţurile medii ale principalelor produse 
agricole și prețul mediu la masa verde de pe pajiște pe anul 2018, după cum urmează: 
 

Nr.crt. Denumire produs UM Preţul 
mediu 

1  
Cereale 

Grâu Lei/kg. 0,56 
 Triticale Lei/kg. 0,54 
 Porumb boabe Lei/kg. 0,54 
2 Cartofi Lei/kg. 0,65 
3 Fasole verde Lei/kg. 7,50 
  

 
Legume  

Varză Lei/kg. 0,60 
 Ceapă Lei/kg. 1,50 
3 Morcov Lei/kg. 1,50 
 Tomate Lei/kg. 3,20 
 Ardei gras Lei/kg. 2,70 
 Castraveți Lei/kg. 3,50 
 Vinete Lei/kg. 3,00 



4 Fructe Mere Lei/kg. 2,10 
5 Miere  Lei/kg. 20,00 

 
  Având în vedere cele de mai sus, este necesar și oportun a se iniția un proiect de 
hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 
2017 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2018  și supunerea 
acestuia spre dezbaterea și aprobarea consiliului județean. 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
Mircea Flaviu Bobora 
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Nr.15418/01.11.2017  
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Prevederile alin.4 și alin.5 ale art.84 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare stipulează: 
      În cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul 
personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi 
şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în 
natură primite. 
     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 Bucureşti, ca urmare a propunerilor 
direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
  Dispozițiile art.6 alin.4 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.1064/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare prevăd: 

”Valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre producţia 
anuală disponibilă de iarbă şi preţul mediu al ierbii stabilit, în condiţiile legii, prin hotărârile 
consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti”. 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                             SEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS 
                                                                      SI RELATII CU CONSILIILE LOCALE,                                     

         Adina Prodan-Dubeștean          Mariana Daniela Bîrsoan 
 
 
 

Sef serviciu, 
Carmen Henț 


