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ROMÂNIA 
 

H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole 

în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de 
proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali  

 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, 
Raportul Direcției economice și Patrimoniu, adresa Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală Maramureş nr.2795/10.08.2017 şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanțe 
precum şi ale Comisiei pentru Economie, Agricultură și Dezvoltare Rurală; 

 Având în vedere dispoziţiile art. 84, alin (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), alin.(3) lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E: 
 
Art.1 Se aprobă preţurile medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în 

natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 (1)  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. 
   (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

judeţean Maramureş nr. 201 din 27.10.2016.  

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral 
sau în extras: 

• Instituţiei prefectului judeţului Maramureş; 
• Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş; 
• Compartiment pregătirea şedinţelor, transparenţă decizională şi monitor oficial; 
• Direcţiei economică şi patrimoniu; 
• Partenerilor interesaţi. 

 
 

PREŞEDINTE, 
GABRIEL VALER ZETEA 

 
 
 

     Avizează, 
   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

    AURICA TODORAN 
 
Baia Mare,__.10.2017 
Nr.______ 

PROIECT 
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Anexă 
la Hot.C.J. nr.___/__.10.2017 

 
                                  lei 

Nr. 
crt. 

Produs agricol lei / kg 
 

1 Ovăz 0,80 

2 Cartofi de toamnă 1,00 

3 Cartofi timpurii și de vară 1,50 

4 Fasole boabe uscată 6,00 

5 Ceapă uscată 1,50 

6 Varză albă de toamnă 1,00 

7 Varză timpurie și de toamnă 1,20 

8 Tomate 2,50 

9 Tomate verzi 1,50 

10 Vinete 1,50 

11 Ardei gras 2,00 

12 Mere 2,00 

13 Cireșe 6,00 

14 Vișine 4,00 

15 Prune 2,50 

16 Nuci în coajă 0,20 

17 Porumb știulete 0,80 

18 Miere de albină 20,00 

19 Ardei capia 2,50 

20 Ardei gogoșar 3,00 

21 Usturoi uscat 1,50 

22 Castraveți de câmp 1,50 

23 Pere 2,50 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole 
în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de 

proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali 
 
 

 
În conformitate cu prevederile art.84, alin. (5)  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare, evaluarea în lei a veniturilor în natură, realizate de proprietar, 

uzufructuar sau alt deţinător legal din arendarea terenurilor agricole, se face pe baza preţurilor medii ale 

produselor agricole stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean ca urmare a propunerilor direcţiilor 

teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Prin adresa nr. 2795/10.08.2017 Direcţia pentru Agricultură Maramureş a transmis propunerile 

privind preţurile medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă 

de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul iniţiat în acest 

scop şi anexa la acesta. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
Valer Gabriel Zetea 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole 
în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de 

proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali 
 
 

Având în vedere prevederile art.84, alin. (5)  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare, în cadrul căruia se specifică evaluarea în lei a veniturilor în natură, 

realizate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal din arendarea terenurilor agricole, care se face pe 

baza preţurilor medii ale produselor agricole stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean ca urmare a 

propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma 

demersurilor efectuate de Direcția Economică și Patrimoniu, prin adresa nr. 2795/10.08.2017 Direcţia pentru 

Agricultură Maramureş a transmis propunerile privind preţurile medii ale produselor agricole în vederea 

evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători 

legali, așa cum rezultă din situația prețurilor colectate de către funcționarii Direcţiei pentru Agricultură 

Maramureş cu atribuții de control în domeniu. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul iniţiat în acest 

scop şi anexa la acesta. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Adriana Maria Petruț 

 
 
 

Vizat, 
Serviciul Juridic şi Contencios, 

Șef serviciu Buget,  
Gerrard Barbul 

 
 
 
 

Întocmit,  
Ureche Adrian 
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