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PROJECT DE HOTARA,RE NR. 
privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in vederea ealcul ă rii veniturilor anuale 

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

Consiliul Judetean Ialonnita, 
Având in vedere: 
Referatul de aprob are nr.  .86/r /2022 -  U  din 09 09  .2022 al Presedintelui Consiliului 

Judetcan 
Examinand: 
- Adresa nr. 7328 din 07.09.2022 a Directiei pentru Agricultur ă  Judetean ă  Ialorni ţ a; 

Hot ă rarea Consiliului Jude ţean Ialomita nr. 166 din 30.08.2022 privind stabilirea preturilor 
medii ale produselor agricole, in vederea calcul ă rii veniturilor anuale brute obtinute din cedarea 
folosinţ ei bunurilor prin arendare, pe anul 2022; 

- Raportul de specialitate nr. 	.3/2o22 - 4,- din a og  .2022 al Direc ţ iei Investitiei si 
Servicii Publice; 

- Avizul nr, 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 
agriculturd, 

in conformitate Cu: 
prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă  a Guverriului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 84 Min. (4), (5) ş i (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modifică rile complet ă rile ulterioare, 
În temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvemului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, Cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare: 

HOTĂ RXŞ TE: 

Art.1 in vederea calcul ă rii veniturilor anuale brute obtinute din arendare, pe anul 2022, se 
stabilesc preturile medii ale produselor agrieole, dup ă  cum unneaz ă : 

a) grail 
b) orz 
c) rapită  
d) floarea soarelui 
f) porumb 

- 1,20 lei/kg; 
- 1,20 lei/kg; 
- 2,60 lei/kg; 
- 2,60 lei/kg; 
- 1,24 lei/kg. 
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Art.2 La data intr ă rii in vigoare a prezentei hot ă rari se abrog ă  Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita nr. L66 din 30.08.2022 privind stabilirea pre ţ urilor medii ale produselor agricole, in vederea 
calculă rii veniturilor anuale brute obtinute din cedarea folosin ţ ei bunurilor prin arendare, pe anul 2022. 

Art. 3 Prezenta hot ă ră re devine obligatorie si produce efecte incep ă nd cu data de 1 octombrie 
2022. 

Art.4 Prezenta hot ă rare se va comunica, prin grij a Seeretarului General al .Tude ţ ului Talomiţ a, 
Directiei Generale Regionale a Finan ţ elor Publice Ploiesti, Administratiei Jude ţ ene a Finan ţ elor Publice 
lalomiţ a ş i Instituţ iei Prefectului Judetul lalomi ţ a, urmă nd să  fie publicat ă  in presa local ă  ş i pe site — ul 
Consiliului Judetean Ialomita, sec ţ iunea Monitorul Oficial al jude ţ ului. 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul General al Judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 
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Nr,93P  6"--   /2022 - 0 din  Oj  C q,  .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă ră re privind stabilirea preturilor inedli ale produselor agricole, in vederea 

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

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii Consiliului Tudetean Ialomi ţ a se propune stabilirea 
preturilor medii ale pro duselor agricole, în vederea calcul ă rii venitului anual brut obtinut din cedarea 
folosinţ ei bunurilor arendare, pentru anul 2022. 

Propunerea reprezint ă  aplicarea prevederilor art. 84 aim. (4), (5) ş i (6) din Legea or. 227/2015 
privind Codul Fiscal, Cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare. 

Conform articolului anterior mentionat, venitul anual brut obtinut din cedarea folosin ţ ei 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. in cazul in care arenda se exprim ă  in natur ă , evaluarea in lei se va face pe 
baza pretarilor medii ale produselor agricole stabilite prin hot ă tiri ale consiliilor judetene, ea urmare a 
propunerilor diree ţ iilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii ş i Dezvoltă rii Rurale, 
hotă rari care se emit inainte de inceperea anului fiscal. 

În cazul in care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (5), au 
fost modifieate in cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la aim. (5) noile 
preturi pentru evaluarea in lei a veniturilor din arend ă  exprimate in natur ă , pentru determinarea bazei 
impozabile, se aplic ă  incepand cu data de 1 a lunii urm ă toare comunic ă rii acestora c ă tre directiile generale 
regionale ale fmantelor publice. 

Dup ă  adoptare, hot ă rdrile se transmit directiilor generale regionale ale finantelor publice, pentru a 
Ii comunicate unit ăţ ilor fiscale din subordine. 

Concluzionand, stabilirea pretului mediu al produselor agricole este un atribut ş i, in acela ş i timp, o 
obligatie a Consiliului Judetean Ialomita, nest pret constituind baza de calcul a venitului anual brut 
obtinut de locuitorii judetului din cedarea folosintei bunurilor, prin arendare. 

La stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, In vederea ealcul ă rii veniturilor anuale brute 
obtinute din eedarea folosintei bunurilor prin arendare, pe anul 2022, s-a avut in vedere adresa rn-. 7328 din 
07.09.2022 a Directiei pentru Agricultur ă  Judetean ă  Ialomita. 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de opottunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

 

Redactat, 
Novac Ramona-Florentina 
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RAPORT  
privind aprobarea preturilor medii ale produselor agrieole, în vederea ealeulArii veniturilor 

brute obtinute din eedarea folosintei bunurilor prin arendare, pe annl 2022 

Potrivit prevederilor art. 84, aim. 4 ş i 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificdrile ş i completă rile ulterioare, pentru determinarea venitului brut obtinut din arena in 
cazul in care arenda se exprim ă  in naturd, evaluarea in lei se face pe baza preturilor medii ale 
produselor agricole stabilite prin hot ă rdri ale Consiliului Jude ţ ean, ca urmare a propunerilor 
Direcţ iei pentru Agriculturd Jude ţ eand Ialomi ţa, drept pentru care prin adresa cu nr, 
7328/07.09.2022, aceast ă  institutie comunicd urmă toarele propuneri privind pretul mediu al 
produselor agricole, respectiv: 
- Grasu 	 1,20 lei/kg 
- Orz 	 1,20 lei/kg 
- Rapită 	 2,60 lei/kg 
- Floarea soarelui 	2,60 lei/kg 
- Porumb 	1,24 lei/kg 

Conform prevederilor art. 84 alin. 6 din Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal, in cazul in 
care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit alin. 5, au fost modificate in cursul 
anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. 5 noile preturi pentru evaluarea în 
lei a veniturilor din arend ă  exprimate in natard, pentru determinarea bazei impozabile, se aplic ă  
incepAnd cu data de 1 a lunii urrn ă toare comunicdrii acestora cdtre directiile generale regionale ale 
finantelor publice. 

Avand in vedere modificarea tuturor preturilor medii ale produselor agricole propunem 
abrogarea Hot ăxarii Consiliului Judetean nr. 166/30.08.2022 privind stabilirea preturilor medii ale 
produselor agricole, in vederea calculdrii veniturilor brute obtinute din eedarea folosintei bunurilor 
prin arendare, pe anul 2022, la data. intr ă rii in vigoare a noii hot ă ."rdri. 

Conform prevederilor legale invocate, propunerilor Directiei pentru Agricultur ă  Judeteand 
Ialomi ţ a i preciz ă ."rilor din adresd, se supune spre analiz ă  i aprobare proiectul de hot ă rare, in forma 
ş i continutul prezentat. 

 

Sef serviciu, 
Stanciu Mariana 

Consilier, 
Marcu Georgiana Elena. 
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Slobozia, 07,09,2022 
NI. , 7328 

Stirnic Dnitinule PRE$EDINTE, 

Referitor la punereaînaplicarc provederilor ari, 34, punctul din Legta 227/2015 privind 
Codul Fiscal Cu 	 r.ompietirite ulterioare, 	reranstrtitem proptwerile nb .astre 
privind preturila 	Tgodusolor aatitole perito,i anul 2022, 

- Grail 	 1,20 lei Ikg,.• 
Manta  sou1ui. 	 , 2,60 . 1eAg 
Porm-ab. 	 1, •• lei/kg 

1,20 .164'4 
Rapti.a 	 2,60 

Pr4ttrile se baz:euzitpe c6asu1tarile  cu a$ociatiiie de fe,rraicti din ju& 

stirnif, 

riwtur 
Gabriela 
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Domnului Preedinte Marian PAVEL 
CONSILIUL SUDETEAN IALOIWYCA 
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