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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.__

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole,în vederea calculării veniturilor anuale
brute obținute din cedareafolosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2021

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:
- Referatul de aprobarenr. p4rt/ /2020 - 4 din 4./4..2020 al Preşedintelui Consiliului

Judeţean Ialomiţa,

Examinând:
- Adresa nr, 10472 din 03.12.2020 a Direcţiei pentru Agricultură JudeţeanăIalomiţa;

- Raportul de specialitate nr. 264457 /2020 - Vi din 26-42, .2020 al Compartimentului

Coordonare Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate;
- Avizul nr.
[2020 - __ din
.2020 al Comisiei economico-financiare și
agricultură,
În conformitate cu:
- prevederile art, 173 alin. (1) lit. £ din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 84 alin. (4) şi (5) din Legeanr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 2021, se

stabilesc prețurile medii ale produseloragricole, după cum urmează:
a) grâu

- 0,70 lei/kg;

b) orz + orzoaică

- 0,70 lei/kg;

c) rapiță

- 1,67 lei/kg;

d) floarea soarelui

- 1,39 lei/kg;

£) porumb

- 0,68 lei/kg.

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la 01.01.2021.
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Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa,

Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice

Ialomiţa șiInstituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site —ul

Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea Monitorul Oficial al judeţului.

PREȘEDINTE,
MARIANPAVEL,

Avizat,

Secretarul Generalal Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert Ionescu
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea
calculării veniturilor anualebrute obținute din cedareafolosinţei bunurilor prin arendare,
pe anul 2021

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune stabilirea
prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării venitului anual brut obținut din cedarea

folosinţei bunurilor arendare, pentru anul 2021.

Propunerea reprezintă aplicarea prevederilor art. 84 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Conform articoluluianterior menționat, venitul anual brut obținut din cedarea folosinţei bunurilor

prin arendare reprezintă echivalentulîn lei al veniturilor în natură şi se stabilește pe baza arendei prevăzute

în contractul încheiat între părţi. În cazulîn care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe

baza prețurilor medii ale produselor agricole stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene, ca urmare a
propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
hotărâricarese emit înainte de începerea anului fiscal.
După adoptare, hotărârile se transmit direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, pentru a

fi comunicate unităţilor fiscale din subordine.

Concluzionând,stabilirea prețului mediu al produselor agricole este un atribut şi, în acelaşi timp, o

obligație a Consiliului Judeţean Ialomiţa, acest preț constituind baza de calcul a venitului anual brut
obținut de locuitorii judeţului din cedarea folosinţei bunurilor, prin arendare.
La stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute

obţinute din cedareafolosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2021, s-a avut în vedere adresa nr. 10472

din 03.12.2020 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun Consiliului

Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în formaşi conţinutul prezentate în proiect.
PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat,
Novac Ramona-Florentina
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RAPORI

privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării

veniturilor brute obţinute din cedareafolosinţei bunurilor prin arendare
pentru anul 2021

Potrivit prevederilor art.84, alin. 4 şi 5

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

pentru determinarea venitului brut obţinut din arendă, în cazul în-care arenda se exprimă
în natură, evaluarea în lei se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole stabilite prin hotărâri ale Consiliului Județean, ca urmare a propunerilor Direcţiei pentru Agricultură

Judeţeană Ialomiţa, hotărâri ce trebuie emise înaintea începerii-anului fiscal, drept pentru
care.pentru anul 2021, prin adresa cu nr. 10472/03;12.2020, .Direcţiapentru Agricultură
Județeană

Ialomiţa comunică următoarele propuneri privind prețul mediu al produselor

agricole pentru anul 2020, respectiv:
-grâu

0,70 lei/kg

-rapiţă

1,67 lei/kg

-orz+orzoaică

-Floarea soarelui
-porumb

IRI

-

0,70 lei/kg

1,39 iei/kg
0,68 iei/kg

Conform prevederilor art. 84 alin. 6 din Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal, în

cazul în care preţurile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit alin. 5, au fost

modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de Ia alin. 5
noile prețuri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru
determinarea bazei impozabile, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare
comunicării acestora cătredirecțiile generale regionaleale finanțelorpublice.
Având în vedere prevederile legale invocate, propunerile Direcţiei pentru Agricultură

Judeţeană Ialomiţa și precizările din adresă, se supune spre analizășii aprobare proiectul
de hotărâre, în forma și conținutul prezentat.
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Consilier,

Gheorghe Manuela Elena
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Consiliul Judetean Ialomita

AĂINESTERUL AGRICULTURII ȘI DDP ZOLTARII RURAL

DIRECȚIA PENTRUAGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ IALOMIȚA
Slobozia, Bd. Chimiei, nr. 19, jud, Ialomita

Telefon: (004) 0243235127, Fax: (0049024321178
dudr.ilfâmadr.ro, www.dajil.ro

Slobozia, 03.12.2020
Nr. 10472

Stimate Domnule PREȘEDINTE,

Referitor la punereaîn aplicare a prevederilor art. 84, punctul 3 din Legea 227/2014 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem propunerile noastre
privind prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 202],
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Gu
0,70 lei Ap.
Orztorzoaica 0,70 lei/kg,
Rapiţă____
1,57 iei/ke
Floarea soarelui__
39 lei/kg
Porumb
0,68 lei/kg

Preţurile se bazează pe tranzacțiile efectuate în ultimii trei ani*, în judeţul Ialomiţa, de producătorii,

depozitarii, comercianții şi procesatorii reprezentativi de pe piaţa agricolă, fiind determinăte de cerere

şi ofertă, de calitatea produselor şi de perioada din an în care au lost colectate,

(*s-au luat în caleul ultimiitrei ani având în vedere că în anul 2020 prețurile au fost crescute din

Catiza secetei)

Lu stimă,

Prenumele şi Numele
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Domnului Președinte Marian PAVEL
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