
CEEMPIM maiim:wmErfraiath 

190 9001 

rJ.(IviriA 
4_ 

ROMANIA • 	
..1/ 777 

( 

ROR siMTEX 0 
CONSILIUL JUDETEAN IALONIITA 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobozia - Plata Revolutlei Nr. 1 

web: www.cicnetra 
e-mail: cjigcicnet.ro 

PROIECT DE 110TAR;SiRE NR. 
privind stabilirea preturilor undid ale produselor agrieole, in vederea ealculAril veniturilor anuale 

brute obtinute din eedarea folosintei bunurilor prin arendare, pe anal 2023 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 	W93 72022 - 	din /07.  .2022 al Presedintelui Consiliului 
Judetean Ialomita, 

Examinand: 
- Adresa nr. 9204 din 14.11.2022 a Directiei pentru Agricultur ă  Judetean ă  Ialomita; 
- Raportul de specialitate nr. 021 WO /2022 -  S  din  4)4  .2022 al Direetiei Investitiei 

Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	 .2022 al Comisiei economico-financiare si 

agricultur ă , 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemultii nr. 5772019 

privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 84 aim. (4) ş i (5) din Legea nr. 22'7/2015 privind Codul Fiscal, Cu modific ă rile 

ş i complet ă rile ulterioare, 
În temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornplet ă rile ulterioare: 

HOTAR15TE: 

Art.1 in vederea calcul ă rii veniturilor anuale brute obtinute din arendare, pe anul 2023, se 
stabilesc preturile medii ale produselor agricole, dup ă  cum urrnează : 

a) gran 
b) orz 
c) rapit ă  
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. 

Art.2 Prezenta hot ă ră re devine obligatorie si produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie 2023. 

Cod FP — 07— 02, ed. 2, vers. 0 



Art.3 Prezenta hot ă rdre se va comunica, prin grija Secretandui General al Judetuluilomi ţ a, 
Directiei Generale Regionale a Finanţ elor Publice Ploiesti, Administratiei Judetene a Finantelor Publice 
Ialomiţ a  i  Instituţ iei Prefectului — Jude ţ ul Jalorni ţ a, unnand să  fie publicat ă  in presa local ă  ş i pe site — ul 
Consiliului Judetean Talomita, sectiunea Monitorul Oficial al jude ţ ului. 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
1  Secretarul General al Judetului Ialomita 

Adrian Rob ?t IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
hi  proiectul de hotă ră re privind stabilirea pre ţ urilor tnedii ale produselor agricole,  în  vederea 

calcul ă rii veniturilor anuale brute oblinute din cedarea folosin ţ ei bunnrilor prin arendare, 
pe anul 2023 

Prin proiectul de hot ă rdre supus dezbaterii Consiliului Jude ţ ean Ialomita se propune stabilirea 
preturilor medii ale produselor agricole, in vederea calcul ă rii venitului anual brut obtinut din cedarea 
folosintei bunurilor arendare, pentru anul 2023. 

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

Conform articolului anterior men ţ ionat, venitul anual brut obtinut din cedarea folosintei bunurilor 
prin arendare reprezint ă  echivalentul in lei al veniturilor in natur ă  $i se stabile ş te pe baza arendei prev ă zute 
in contractul incheiat intre p ă rti. in cazul in care arenda se exprim ă  în natur ă , evaluarea in lei Sc va face pe 
baza pre ţ urilor rnedii ale produselor agricole stabilite prin hot ă rari ale consiliilor judetene, ca unnare a 
propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii ş i Dezvolt ă rii Rurale, 
hot ă rhri care se emit inainte de inceperea anului 

Dup ă  adoptare, bot ă rarile se transmit directiilor generale regionale ale finantelor publice, pentru a 
Ii comunicate unit ă tilor fiscale din subordine. 

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

La stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in vederea calcul ă rii veniturilor anuale brute 
obtinute din cedarea folosintei bunurilor prin arendare, pe anul 2023, s-a avut în vedere adresa nr. 9204 din 
14.11.2022 a Direc ţ iei pentru Agricultur ă  Judetean ă  Ialomiţ a. 

Constat ă nd că  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma si continutul prezentate in proiect. 

Redaetat, 
Novae Ramona-Florentina 
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Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

web: www.cicnetro 
e-mail: cii@cicnet.ro  

Directia Investitii ş i Servicii Publice 

Nron3./0/2022- 3  / 	2022 

RAPORT  
privind aprobarea pre ţ urilor medii ale produselor agricole, in vederea calcul ă rii veniturilor 

brute ob ţ inute din cedarea folosin ţ ei bunurilor prin arendare, pe anul 2023 

Potrivit prevederilor art. 84, a1in, 4 ş i 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 
modific ă rile i complet ă rile ulterioare, pentru determinarea 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 ă ră ri ale Consiliului Judetean, ea urmare a propunerilor 
Directiei pentru Agricultur ă  Judetean ă , Ialomiţ a , drept pentru care prin adresa cu nr, 
9204/14.11.2022, aceast ă  institutie comunic ă  urmă toarele propuneri privind pretul mediu al 
produselor agricole, respectiv: 
- Grau 

Orz 
Rapită  

- Floarea soarelui 
Porumb 

1,20 lei/kg 
1,20 lei/kg 
2,60 lei/kg 
2,60 lei/kg 
1,24 lei/kg 

Conform articolului anterior mentionat, venitul anual brut obtinut 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 rti. În cazul in care arenda Sc exprim ă  in natură , 
evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole stabilite prin hot ă rdri ale 
consiliilor judetene. 

Conform prevederilor legale invocate, propunerii Directiei pentru Agrieultur ă  Judeteană  
Ialomita i preciză rilor din adres ă , se supune spre analiz ă  i aprobare proieetul de hot ă rdre, in forma 
ş i continutul prezentat. 

Director executiv adjunct, 
Stanciu Mariana 

Consilier, 
Mareu Georgiana Elena 
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DIRECT1A PENTRU AGIUCULTURĂ  JUDE1EAN Ă  IALOMITA 

Slobozia, Bd. Chimiei, or. 19, jud. la Lomita 
Telefoo: (004) 0243235127, Fax: (004)0243211778 

dadr,l1:40adl.ro, 

Stobozia, 14.11.2022 
Nt. 9204 

Stiniate Dornnule PR.4EDEVTE, 

Referitor la punerea î aplicare a prevederilor art, 84, punctul 5 din Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal en modifiertrile si completArile ulterioare, retransmitem propunerile noastre 
privincl prclurilQ medii ale proclusQlor agricolc penuti tmul 2021. 

	

rati   1,20 lei /kg. 
Floarea scaarelui  	2,60 lelikg 
Portimb 	 1,24 leilkg 

	

.Orz   1,20 leii1w, 
Rapita  	2,60 lei/kg 

Pre urile.se.bzzeaza pe onsultmi1e cu asoiatiile d 	rmieri din judet. 

C u 

Director exceutiv, 
Ciobanu Elena Cabriela 
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Domnului Prqeflinte Nlarian PAVEL 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
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