
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE
HOTĂRÂRE

privind stabilirea preţurilor medii la produsele
agricole pentru anul 2012

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere;

- Adresa Ministerului Finan elor – Agen ia Na ională de Administrare Fiscală –ț ț ț  

Direc ia Generală a Finan elor Publice a Jude ului Ilfov nr. 30727/29.06.2012,ț ț ț  

înregistrată la Consiliul Jude ean Ilfov sub nr. 5363 / 05.07.2012;ț

- Adresa  nr.  5424/04.07.2012  a  Direcţiei  pentru  Agricultură  Ilfov  – 

Compartimentul Politici Agricole, înregistrată la Consiliul Jude ean Ilfov subț  

nr. 5363/05.07.2012;

- Adresa  nr.  6614/10.08.2012  a  Direcţiei  pentru  Agricultură  Ilfov  – 

Compartimentul Politici Agricole, înregistrată la Consiliul Jude ean Ilfov subț  

nr. 6512/13.08.2012;

- Adresa  nr.  7460/04.09.2012  a  Direcţiei  pentru  Agricultură  Ilfov  – 

Compartimentul Politici Agricole, înregistrată la Consiliul Jude ean Ilfov subț  

nr. 7278/05.09.2012;

- Expunerile  de  motive  ale  Preşedintelui  i  Vicepre edin ilor  Consiliuluiș ș ț  

Judeţean înregistrate cu nr. 6562/13.08.2012 i cu nr. 7429/07.09.2012;ș

- Rapoartele Direcţiei  Economice înregistrate cu nr. 6563/13.08.2012 i  cu nr.ș  

7430/07.09.2012;       
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- Raportul  de avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 

economice;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administratie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;

- În conformitate cu prevederile art. 62, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, modificată şi completată.

- În temeiul art. 91, alin. 1, lit.f şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se aprobă stabilirea  preţurilor  medii  la  produsele  agricole  pentru 

evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, valabile pentru perioada 

anului 2012, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.  Direcţiile  de  Specialitate  ale  Consiliului  Judeţean,  vor  asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E,

MARIAN PETRACHE

                                                                        AVIZEAZĂ 
       SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                              MONICA TRANDAFIR

Nr.   

Din                  2012



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE 
Nr. 

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole

În baza art. 62, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, actualizată, 

referitor la stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei  bunurilor, “venitul  brut 

reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură şi se 

stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru 

fiecare an fiscal”.

În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza 

preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene, ca 

urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru stabilitea  preţurilor medii ale produselor.

După  aprobare,  aceste  hotărâri  se  transmit  Direcţiilor  Generale  ale  Finanţelor 

Publice Judeţene pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine.

Urmare  discu iilor  din  cadrul  edin ei  Consiliului  Jude ean  Ilfov  din  data  deț ș ț ț  

29.08.2012, Direcţia pentru Agricultură Ilfov – Compartimentul Politici Agricole, prin 

adresa  nr.  7460/04.09.2012 a  transmis  datele  pentru  stabilirea  preţului  de  referinţă  la 

produsele agricole pentru anul 2012,  potrivit anexei.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre 

în conformitate cu legislaţia în vigoare.

PREŞEDINTE,
MARIAN PETRACHE

           VICEPRE EDINTE,                         VICEPRE EDINTE, Ș Ș
         CRISTINA MANICEA                            MIHAI BARBU



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
BIROUL BUGET, VENITURI ŞI CHELTUIELI
Nr.                         

RAPORT
privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole

Urmare  discu iilor  din  cadrul  edin ei  Consiliului  Jude ean  Ilfov  din  data  deț ș ț ț  

29.08.2012,  Direcţia pentru Agricultură Ilfov – Compartimentul Politici Agricole, prin 

adresa  nr.  7460/04.09.2012 a  transmis  datele  pentru  stabilirea  preţului  de  referinţă  la 

produsele agricole pentru anul 2012,  potrivit anexei.

În baza art. 62, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, actualizată, 

referitor la stabilirea venitului  net anual din cedarea folosinţei  bunurilor, “venitul  brut 

reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură şi se 

stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru 

fiecare an fiscal”.

În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza 

preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene, ca 

urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru stabilitea  preţurilor medii ale produselor.

După  aprobare,  aceste  hotărâri  se  transmit  Direcţiilor  Generale  ale  Finanţelor 

Publice Judeţene pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre 

în conformitate cu legislaţia în vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV,
COSTEA BOGDAN

                                                        BIROUL BUGET,
                    VENITURI ŞI CHELTUIELI

      MARILENA PĂDURE
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