
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA             PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2016 în vederea evaluării 

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

deţinători legali 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

 Având în vedere: 

 - raportul nr. ______/__________ al Direcţiei economice, buget privind stabilirea 

preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2016 în vederea evaluării veniturilor în natură 

obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali; 

-  prevederile art. 84 alin (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 - dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art.6, alin.(6) din H.G.nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor 

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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa; 

- adresa Direcţiei Agricole Judeţene Dâmboviţa; 

- rapoartele comisiilor de specialitate; 

- prevederile art. 12, alin. (2), lit. „c” şi art. 45 alin. (2) lit. „c”  din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. „b”, alin. (3), lit. „b”, art. 97 şi 98 coroborate cu art. 115 

alin. (1), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi 

completată 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei 

bunurilor prin arendare sau închiriere pentru anul 2016, se stabilesc preţurile după cum urmează:

               -lei/kg- 

Grâu 0,60 Fasole păstăi 1,50 Usturoi uscat 6,00 

Orz-orzoaică 0,55 Varză albă de 

vară 

0,80 Salată verde 5,50 

Ovăz 0,50 Varză toamnă 0,30 Mere 1,00 

Rapiţă 1,60 Tomate câmp 1,50 Pere 1,50 

Soia 1,70 Castraveţi câmp 1,20 Prune 1,00 

Floarea soarelui 1,10 Ardei gras 1,50 Cireşe 3,00 

Porumb boabe 0,55 Vinete  1,50 Vişine 3,00 

Cartofi timpurii 

si de vară 

1,00 Ceapă uscată 1,30 Căpşuni 6,00 

Cartofi toamnă 0,80 Morcovi 1,20 Nuci 10,00 

Fasole boabe 5,50 Spanac 2,00   

                      

          -lei/tonă- 

Masă verde obţinută de pe pajişti 25 



 

 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică, buget 

şi Serviciul administraţiie publică, secretariat şi relaţii cu publiciul, pentru comunicare. 

 

 

            AVIZAT PROIECT HOTĂRÂRE 

          PREŞEDINTE    SECRETARUL JUDEŢULUI 

conf.univ. dr. Adrian Ţuţuianu        dr. Ivan Vasile Ivanoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ________________ 

Nr.__________ 


