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ANUNŢ 
 
 

 
                    În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  
transparenţa decizională in administraţia publică locală se supune 
consultarii publice: 
                  ,,PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA 
PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU 
ANUL 2014”  
              Proiectul de hotărâre poate fi consultat la Centrul de Informare a 
Cetaţeanului, la sediul Consiliului Judetean Hunedoara, camera 28 sau 
pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de 
internet: www.cjhunedoara.ro. 
              Propunerile,sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu 
referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul 
Consiliului Judeţean Hunedoara,prin poşta la adresa: Deva-330025,str.1 
Decembrie 1918 nr.28,judeţul Hunedoara sau prin intermediul poştei 
electronice la adresa :relaţiicupublicul_cjh@yahoo.com, până la data de 
10 februarie 2014. 
 
 
 

CONSILIER JURIDIC, 
OLIMPIA EMILIA STANCA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014  

 
 

  CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
    Văzând adresa nr.64/2014 a Direcţiei pentru Agricultură a judeţului 
Hunedoara; 
  In conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, cu 
modificările si completările ulterioare; 
  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 si completările 
ulterioare; 
 

H O T A R A S T E : 
 
  Art.1 Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pentru evaluarea în lei 
a arendei stabilită potrivit legii pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
  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. 
 
 
 
 

 
              A V I Z A T: 
         PRESEDINTE,                                SECRETAR AL JUDETULUI, 

              Mircea Ioan Moloţ                                           Daniel Dan 
 
 
 
 
Deva, la ______________2014  

 



 

 

 

 

 

                                                                                                 ANEXA 
                                                                                                           la Hotărârea nr.___/2014 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 

 

 

 

 

 PREŢURILE MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU ANUL 2014  

 

Nr.crt. Denumire produs UM Preţul mediu 

1 Grâu Lei/kg. 0,64 
 Triticale Lei/kg. 0,53 
 

 
Cereale 

Porumb boabe Lei/kg. 0,60 
2 Cartof Lei/kg. 1,00 
 Varză Lei/kg. 0,30 
 Ceapă Lei/kg. 1,00 
3 Morcov Lei/kg. 0,79 
 Tomate Lei/kg. 1,20 
 Ardei gras Lei/kg. 1,80 
 Castraveti Lei/kg. 1,00 
 

 
 
Legume  

Vinete Lei/kg. 1,80 
4 Fructe Mere Lei/kg. 1,50 
5 Miere  Lei/kg. 13,00 
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NOTA  DE FUNDAMENTARE  
 
 
 
 

Conform art.62 alin.2^1 si  alin.2^2 ale Codului Fiscal, aprobat prin Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul veniturilor obtinute din 
arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza 
raportului juridic/contractului încheiat între părti si reprezintă totalitatea sumelor de bani 
încasate si/sau echivalentul în lei  al veniturilor  în natură primite. In cazul în care arenda se 
exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, 
stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene, ca urmare a propunerilor Directiei pentru 
agricultură a judetului Hunedoara. 
 Direcţia pentru Agricultură a judeţului Hunedoara a înaintat Consiliului Judeţean 
Hunedoara propuneri privind preţurile medii ale unor produse agricole, prin adresa nr.64/2014 
pentru a fi analizate si stabilite, valorile propuse fiind următoarele: 

Nr.crt. Denumire produs Preţul mediu 

1 Grâu 0,64 lei/kg. 
 Triticale 0,53 lei/kg. 
 

 
Cereale 

Porumb boabe 0,60 lei/kg. 
2 Cartof 1,00 lei/kg. 
 Varză 0,30 lei/kg. 
 Ceapă 1,00 lei/kg. 
3 Morcov 0,79 lei/kg. 
 Tomate 1,20 lei/kg. 
 Ardei gras 1,80 lei/kg. 
 Castraveti 1,00 lei/kg. 
 

 
 
Legume  

Vinete 1,80 lei/kg. 
4 Fructe Mere 1,50 lei/kg. 
5 Miere  13,00 lei/kg. 

 
  Faţă de cele prezentate, propunem spre dezbatere şi aprobare, proiectul de 
hotărâre privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014. 
 
 

PRESEDINTE, 
Mircea Ioan Moloţ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
 

  Potrivit reglementărilor art.62 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, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Hotărârile adoptate se comunică directiilor generale ale finantelor publice judetene, pentru a fi 

comunicate unităților fiscale din teritoriu. 

  Având în vedere cele de mai sus, Direcţia pentru Agricultură a judeţului 

Hunedoara a înaintat Consiliului Judeţean Hunedoara propunerile privind preţurile medii ale 

unor produse agricole pentru anul 2014, prin adresa nr.64/2014. 

  Faţă de cele relatate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind 

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014 si supunerea acestuia spre 

dezbaterea si aprobarea consiliului judetean. 

 

 

SEF SERVICIU,      

Mihaela Stefan 

 

 
 




