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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, îii vederea calcul ărli veniturilor anuale
brute obtinute din cedarea folosintei bunurilor prin arendare, pe anul 2022

Consiliul Judeţean Ialomita,
Având vedere:
wie)
042022 al Pre şedintelui Consiliului
- Referatul de aprobare nr. ri<i 71 /2022 din
Judetean
Examinand:
Adresa nr. 4893 din 12.07.2022 a Directiei pentru Agricaltur ă. Tudeteand Ialomita;
- Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 242 din 23.12.2021 privind stabilirea preturilor
medii ale produselor agricole, in vederea calcul ării veniturilor a,nuale brute ob ţinute din cedarea
folosintei bunurilor prin arendare, pe anul 2022; s
- Raportul de specialitate nr. 0336 12022 din 02-3, ii2022 at Compartimentului
Coordonare Societ ăţi, Servicii şi Institulii Publice Subordonate;
Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei economico-fmanciare şi
agriculturd,
În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgentd a Guvemului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, Cu modific ă.rile şi complet ările ulterioare;
prevederile art, 84 aim. (4), (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificdrile i complet ările ulterioare,
În temeiul art, 196 aim. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgentd a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cut modific ările şi completările ulterioare:
HOTARA$TE:
Art.1 in vederea calculdrii veniturilor anuale brute obtinute din arendare, pe anul 2022, se
stabilesc preturile medii ale produselor agricole, dup ă cum umaează:
a) grdu
b) orz
c) rapită
d) floarea soarelui
porumb

- 1,54 lei/kg;
- 1,53 lei/kg;
- 3,41 lei/kg;
- 3,50 lei/kg;
- 1,24 lei/kg.

Cod FP 07— 02, ed. 2, vers. 0

Art.2 La data intrării in vigoare a prezentei hot ărări se abrogă Hotărărea Consiliului Judetean

Ialornita nr. 242 din 23.12.2021 privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in vederea
calculării veniturilor anuale brute obtinate din cedarea folosintei bunurilor prin arendare, pe anul 2022.

Art, 3 Prezenta hotărăre devine obligatorie si produce efecte incep ănd cu data de 1 a lunii
următoare cornunic ării acesteia Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploie şti şi
Administratici Judetene a Finantelor Publice Ialomita.
Art.4 Prezenta hot ărhre se va comunica, prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita,

Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploie şti, Administratici Jude-tene a Finantelor Publice
Ialomita ş i Institutiei Prefectului Judetul Ialomita, urm ănd să fie publicată în presa locală şi pe site — ul
Consiliului Judetean Ialomita, sectiunea Monitorul Oficial al judetului.

PRE$EDINTE,

MARIAN 13 4)/ 0

Avizat,
Secretarul General al Judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărfire privind stabilirea preturilor medii ale produselor a gricole, in vederea
caleulării veniturilor anuale brute oloţinute din cedarea folosintei bunurilor prin arendare,
pe anul 2022

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune stabilirea
preţurilor medii ale produselor agricole, in vederea calcul ării veni-tului anual brut obtinut din cedarea
folosintei bunurilor arendare, pentru anul 2022.
Propunerea reprezint ă aplicarea prevederilor art. 84 aim. (4), (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare.
Conform articolului anterior mentionat, venitul anual brut obţinut din cedarea folosinţei bunurilor
prin arendare reprezint ă echivalentul in lei al veniturilor in natură şi se stabileste pe baza arendei prev ăzute
in contract-ill incheiat intre p ărti. in cazul in care arenda se exprimă in natură, evaluarea in lei se va face pe
baza preţurilor medii ale produselor agricole stabilite prin hot ărări ale consiliilor judeţene, ea urmare a
propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agricultarii şi Dezvolt ării Rurale,
hotărari care se emit inainte de inceperea anului
În cazul in care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alit'. (5), au
fost modificate in cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (5) noile
preturi pentru evaluarea in lei a veniturilor din aren dă exprimate in natură, pentru determinarea bazei
impozabile, se aplică incep ănd cu data de 1 a lunii următoare comunic ării acestora care direcţiile generate
regionale ale finantelor publice.
După adoptare, hot ărarile se transmit directiilor generale regionale ale finanţelor publice, pentiu a
fi comunicate unit ăţilor fiscale din subordine.
Concluzionănd, stabilirea pretului mediu al produselor agricole este un atribut şi, in acelaşi timp, o
obligaţie a Consiliului Judetean Talon*, acest preţ eonstituind baza de calcul a venitului anual brut
obţinut de locuitorii jude ţului din cedarea folosinţei bunurilor, prin arendare.
La stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in vederea calcul ării veniturilor anuale brute
obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022, s-a avut in valere adresa nr. 4893 din
12.07.2022 a Directiei pentru Agricultur ă Judetean ă Ialomita.
Constatănd că sunt Mdeplinite condi ţiile de necesitate şi de oporttmitate, propun Consiliului
Judetean Ialomita adoptarea hot ărarii in forma şi continutul prezentate in project.

Redactat,
Novae Ramona-Florentina

Member or CISC;rotlar.t7.n
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RAPORT
privind aprobarea preturilor medii ale produselor agricole, in vederea calcul ării veniturilor
brute obtinute din cedarea folosintei bunurilor prin areridare, pe anul 2022

Potrivit prevederilor art. 84, alin. 4 şi 5 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare, pentra deterrninarea venitului brut obtinut din arend ă, in
cazul in care arenda se exprim ă in natură, evaluarea in lei se face pe baza preturilor medii ale
produselor agricole stabilite prin hot ărdri ale Consiliului Judetean, ca urmare a propunerilor
Directiei pentru Agricultur ă Judeteană Ialomita, drept pentru care prin adresa cu nr.
4893/12.07.2022, aceast ă institutie comunic ă. următoarele propuneri privind pretul rnediu al
produselor agricole, respectiv:
1,54 lei/kg
Grau
1,53 lei/kg
Orz
3,41 lei/kg
- Rapită
3,50 lei/kg
Floarea soarelui
1,24 lei/kg
Porumb
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 aim. 5, au fost modificate in cursul
anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. 5 noile preturi perttru 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 ătoare comunic ării acestora Care directiile generale regionale ale
finantelor publice.
Avand in vedere modificarea tuturor preturilor medii ale produselor agricole propunem
abrogarea Hotărdrii Consiliului Judetean nr. 242/23.12.2022 privind stabilirea preturilor medii ale
produselor agricole, in vederea calcul ării veniturilor brute obtinute din cedarea folosintei bunurilor
prin arendare, pe anul 2022, la data intr ării in vigoare a noii hotărdri.
Conform prevederilor legale invocate, propunerilor Directiei pentru Agricultur ă Judettan ă
Ialomita şi precizărilor din adres ă, se supune spre analiză şi aprobare proiectul de hot ărare, in forma
ş i continutul prezentat.

pirector executiv,
Vlad Cristian

Con silier,
Marcu Georgiana Elena

M NISTERUi AG RR:MUM RI I Duvoi..TARit RURAL F
DIRECTIA PENTRIT AGR1CULTURA JUDETBANA IALOMITA
Slobozia, Bd. Chimiei, nr. 19, jud. Ialomita
Telefon: (004) 0243235127, Fax: (004)0243211778
dadr.i12madr,ro,
Slobozia, 12.07.2022
Nr. 4893
Stimate Domnule PRE$EDINTE,
Referitor la punerea în aplicare a prevederilor art. 84, punctul 5 din Legea 227/2015 privind
Codul Fiscal cu modifiarile ş compledrile ulterioare, vă ransmitem pr6punerile noastre
privind prepArile medii ale produselor agrieole pentru anul 2022.
1,54 lei /kg.
1,53 lei/kg.
3,41 lei/kg
3,50 lei/kg
1,24 lei/kg

Gal
Orz
Rapita
Floarea soarelui
Porumb

Preturile se bazeafa pe tranzactiile efeetuate în anul 2022, pana la data de 12.07.2022, In judetul
la1om4a, de productitorii, depozitarii, comerciantil şi procesatorii reprezentativi de pe piata agrieol'a,
fund determinate de eerere şi oferth, de calitatea produselor si de perioacla din an In care au fost
colectate.
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Marioara NASUI

Functia persoanei care a intocmit
documental
cons

ir r
-

Domnnlui Preqedinte Marian PAVEL
CONSILIUL JUDETEAN IALOMI ŢA

Data
12.07.2022
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