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PROJECT DE 110T2ilaRE NR. 	 
privind stabilirea preturilor medii ale pro duselor agricole, în vederea calcul ă rii veniturilor 

anuale brute obtinute din cedarea folosintei bunurilor prin arendare, pe anul 2022 

Consiliul Judetean lalomito, 
Avândîn vedere: 

	

- Referatul de aprobare nr.  2sPO'XAO,/ -ill  din 	gzoei  al Preş edintelui 
Consiliului Judetean 

Examin ă nd: 
- Adresa nr. 8229 din 24.11.2021 a Directiei pentru Agricultur ă  Jucleteana 

lalomita; 
Raportul de specialitate nr.  u ' 6,21 -  	din  A). (  I .,2-04 	al 

Compartimentului Coordonare Societati, Servicii  i  lnstitutii Pub/ice Subordonate; 
- Avizul nr.   din 	  al Comisiei economico- 

financiare ş i agricultura, 
Tn conformitate Cu:  
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornplet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 84 alin. (4) ş i (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modifică rile si complet ă rile ulterioare, 
În  temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent(' a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ş i completarile ulterioare: 

HOTARATE: 

Art.1 isn vederea calcul ă rii veniturilor anuale brute obtinute din  aren  dare,  pe anul 
2022, se stabilesc preturile medii ale produselor agricole, dup6 cum urmeaza: 

a) grew 
b) orz orzoaic6 
c) rapita 
d)floarea soarelui 
f) porumb 

- 0,90 lei/kg; 
- 0,84 lei/kg; 
- 2,36 lei/kg; 
- 2,22 lei/kg; 
- 0,94 lei/kg, 

Cons ul Judetean Islornita 
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Art.2 Prezenta hot6r6re devine obligatorie 51 produce efecte de la 01.01.2022. 

Art.3. Prezenta hot ă rare se va comunica, prin gnja Secretarului General at 
Judetului lalomita, Directiei Generale Regionale a Finantelor Pub/ice Ploie5ti, 
Administratiei Judetene a Finantelor Pub/ice lalomita  i  lnstitutlei Prefectului Judetul 
lalomita, urmand s6 fie publicat6 Fn presa local 6 51 pe site — ul Consiliului Judetean 
lab  miţ a, sectiunea Monitorul Oficial  at judetului. 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al judeplui lalomita, 

Adrian — Robert IONESCU 

Rd/Oc 
I. L.  
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rfire privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole,  in  vederea 

calculă rii veniturilor anuale brute obtinute din cedarea folosintei bunurilor prin arendare, 
pe anul 2022 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomi ţ a se propune stabilirea 
preţ urilor medii ale produselor agrieole, in vederea caletd ă rii venitului anual brut ob ţ inut din cedarea 
folosinţ ei bunurilor arendare, pentru anul 2022. 

Propunerea reprezint ă  aplicarea prevederilor art. 84 aim. (4) ş i (5) din Legea nr, 22772015 privind 
Codul Fiscal, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. 

Conform articolului anterior mentionat, venitul anual brut ob ţ inut din cedarea folosintei bunurilor 
prin arendare reprezint ă  echivalentul in lei al veniturilor in natur ă  ş i se stabile ş te pe baza arendei prev ă zute 
in contractul incheiat intre p ă rţ i. În cazul in care arenda se exprim ă  in natur ă , evaluarea in lei se va face pe 
baza pre ţurilor medii ale produselor agricole stabilite prin hot ă rari ale consiliilor judetene, ca urmare 
propunerilor direc ţ iflor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvolt ă rii Rurale, 
hot ă rdri care se emit inainte de inceperea anului fiscal. 

Dup ă  adoptare, hot ă ră rile se transmit direc ţ iilor generate regionale ale finan ţ elor publice, pentru a 
fi comunicate unit ăţ ilor fiscale din subordine. 

Concluzionă nd, stabilirea pre ţului mediu al produselor agricole este un atribut ş i, in acela ş i timp, o 
obligatie a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, acest pre ţ  constituind baza de calcul a venitului anual brut 
obţ inut de locuitorii judetului din cedarea folosintei bunurilor, prin arendare. 

La stabilirea pre ţurilor medii ale produselor agricole, in vederea calcul ă rii veniturilor anuale brute 
obtinute din eedarea folosintei bunurilor prin arendare, pe anul 2022, s-a avut in vedere adresa nr. 8229 din 
24.11.2021 a Directiei pentru Agricultur ă  Judetean ă  Ialomi ţ a. 

Constat ă nd c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Jude ţ ean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in fauna ş i conţ inutul prezentate in proiect. 

Consillul Judetean lafomita 

 

1 1 11 11c11 1 1 001, 13 1,1 11 11 

 

 



Conalliul Jude earl lalomita 
Consilier, 

Gheorghe Manuela Elena 
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RAPORT 
privind aprobarea preturilor medii ale produselor agricole, in vederea calcul ă ril 

veniturilor brute obtinute din cedarea folosintei bunurilor prin arendare pentru anul 
2022 

Potrivit prevederilor art.84, alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Cu  
modifică rile si completă rile ulterioare, pentru determinarea venitului brut ob ţ inut din arend ă , 
în  cazul in care arenda se exprim ă  în  natură , evaluarea in lei se face pe baza pre ţ urilor 
medii ale procluselor agricole stabilite prin hot ă rki ale Consiliului Judeţean lalomia ,  ca 
urniare a propunerilor Direc ţ iei pentru Agricultură  Jude ţean ă  lalomi ţ a, hotă rki ce trebuie 
emise inaintea Inceperii anului fiscal. 

Pentru anul 2022, pretul mediu al produselor agricole este fundamentat pe baza 
propunerii Directiei pentru Agricultur ă  Judetean ă  lalomita, prin adresa cu nr. 8229 din 
data de 24.11.2021 si inregistrat ă  la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 28371 12021-Z 
din data de 24.11.2021, prin care connunică  urm ă toarele : 

- grâu 	  0,90 lei/kg 
- orz   0,84 lei/kg 
- rapită 	  2,36 lei/kg 
- floarea soarelui 	2,22 lei/kg 

porumb 	  0,94 lei/kg 

Conform prevederilor art 84 alin.(6) din Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal cu 
modific ă rile  i  completă rile ulterioare, cazul in care pre ţ urile medii ale produselor 
agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (5), au fost modificate in cursul anului fiscal de 
realizare a venitului, potrivit procedurir de la alin. (5) noile pre ţ uri pentru evaluarea in lei a 
veniturilor din arena expriniate in natură , pentru determinarea bazei impozabile, se aplică  
incepă nd cu data de 1 a lunii urm ă toare comunickir acestora c ă tre direcţ iile generale 
regionale ale finan ţ elor publice" 

Avă nd in vedere prevederile legale invocate, propunerile Direc ţ iei pentru Agricultur ă  
Judeţ ean ă  lalomi ţ a si preciză rile din adres ă , se supune spre analiz ă  i  aprobare proiectul 
de hotă rke, in forma si con ţ inutul prezentat 



MINIS -TERM, AGRICUITURII Ş l DrzvorrAim Eumm. 

DIRECT1A PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA IALOMITA 

Slobozia, Bd. Chimiei, nr. 19, jud. Ialomita 
Tclefon: (004) 0243235127, Fax: (004)0243211778 

dadril@madr.ro , 	da'iiro 

Slobozia, 24.11.2021 
Nr. 8229 

Stimate Donmule PREyEDINTE, 

Referitor la punerea tri aplicare a prevederilor art. 84, punetul 5 din Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal cu  modifiefirile ş i completarile ulterioare, va transmitem propunerile noastre 
privind preturile medii ale produselor agricole penult anal 2022 .  

Orau  	0,90 lei /kg. 
Orz 	0,84 lei/kg, 
Rapip 	 2,36 lei/kg 
Floarea soarelui 	 2,22 lei/kg 
Porumb   0,94 lei/kg 

Prot:wile se bazeaza pe tranzactiile efectuate in anal 2021, in judetul lalomita, de produchtorii, 
depozitarii, comercianIii ş i procesatorii reprezentativi de pe piata agricol5„ Ilind determinate de cerere 
si oferta, de calitatea produselor Ode perioada din an in care au fost colectate. 

Cu stim5, 

Prenumele qi Numele Funcila 	pers anei 	care 	a 	imoemit 
documentul 

Data 

24.112021 
ininall IIV Marioara NASUI consi I er 

Doninului Presedinte Marian PAVEL 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
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