
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
Nr. 16826/17.11.2021 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 208 

privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de 
arendă pentru anul fiscal 2022 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 16826/17.11.2021; 
-  adresa nr. 8470/11.11.2021 a Direcției pentru Agricultură Județeană Vaslui,  prin care se 

propun prețurile medii ale produselor agricole pentru care arenda se exprimă în natură pentru 
anul fiscal 2022; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul Consiliului Județean Vaslui nr. 
16890/17.11.2021; 
-  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de disciplină, 
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, prognoze şi 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană;  

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin.(1) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare; 
- art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 
în temeiul  art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
Consiliul Judeţean Vaslui 

   H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art.1. - Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pe anul 2021, preţuri 
vehiculate pe piaţă, în vederea evaluării în lei a arendei stabilite în natură pentru anul fiscal 2022, 
după cum urmează: 
   a) grâu                                 = 0,70 lei/kg 
   b) orz               = 0,65 lei/kg 
   c) orzoaica             = 0,70 lei/kg 
   d) porumb           = 0,75 lei/kg 
   e) sorg              = 0,80 lei/kg 
   f) floarea-soarelui              = 1,70 lei/kg 
   g) rapiță                             = 1,70 lei/kg 
   h) soia               = 2,00 lei/kg 
   i) struguri     = 1,50 lei/kg 
   j) masă verde de pe pajiști  = 0,06 lei/kg. 
         Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 
Regionale a Finanțelor Publice Iași, Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui, Direcției 
pentru Agricultură Județeană Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean și se publică pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.         
                                                                                                       
                                                                                                          Vaslui, ___.11.2021 
         PREŞEDINTE,  
                Dumitru Buzatu                                                   Avizat pentru legalitate: 

                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  
                                                                                 Diana-Elena Ursulescu 

 
 

                  DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
                                                                         Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                      şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                                           Director executiv, 
                                                                                           Mihaela Dragomir 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
      este necesar votul majorității simple. 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 16826/17.11.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 

exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2022 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
 În conformitate cu art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, în cazul în care arenda se exprimă în natură, 
evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii vehiculate pe piață ale produselor 
agricole. În acest sens, preţurile medii ale acestor produse agricole se stabilesc prin 
hotărâre a consiliului judeţean, aprobată în baza propunerilor direcţiei teritoriale de 
specialitate a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Cu adresa nr. 
8470/11.11.2021, Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui a propus ca prețurile 
produselor agricole care constituie baza calculării valorii arendei stabilite în natură, să fie 
următoarele: 
   a) grâu                                 = 0,70 lei/kg 
   b) orz               = 0,65 lei/kg 
   c) orzoaica             = 0,70 lei/kg 
   d) porumb           = 0,75 lei/kg 
   e) sorg              = 0,80 lei/kg 
   f) floarea-soarelui              = 1,70 lei/kg 
   g) rapiță                             = 1,70 lei/kg 
   h) soia               = 2,00 lei/kg 
   i) struguri     = 1,50 lei/kg 
   j) masă verde de pe pajiști  = 0,06 lei/kg. 

II. Impactul socio-economic: în cazul în care arenda se exprimă în natură, 
evaluarea acesteia în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole pe 
anul 2021, preturi stabilite in prezentul proiect de hotărâre. Venitul astfel obținut se 
impozitează în condițiile Codului fiscal. 
     III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
     IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: cu 
adresa nr. 8470/11.11.2021, Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui a propus, pentru 
anul fiscal 2022, prețurile produselor agricole care constituie baza calculării valorii 
arendei stabilite în natură.  

VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 
funcţionale preconizate: După adoptarea hotărârii, aceasta va fi comunicată prin 
intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției 
Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași, Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Vaslui, Direcției pentru Agricultură Județeană Vaslui, 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și se va 
publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:  Ținând cont de argumentele prezentate 
mai sus, apreciez ca necesară şi oportună inițierea Proiectului de hotărâre privind 
stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de 
arendă pentru anul fiscal 2022, sens în care a fost elaborat proiectul de hotărâre ataşat 
prezentului referat de aprobare, cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Pe aceste considerente, propun analiza proiectului de hotărâre în cauză, în vederea 
supunerii lui spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

 
PREŞEDINTE, 

Dumitru Buzatu 
 
 

http://www.cjvs.eu/
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 
exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2022 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  Direcția 
Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor 
medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul 
fiscal 2022, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a 
constatat următoarele:   
 

a)Obiectul/domeniul reglementat: prezentul proiect de hotărâre stabilește, pentru 
anul fiscal 2022, prețurile produselor agricole care constituie baza calculării valorii 
arendei stabilite în natură; 

 
b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul.  
 
c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv dispozițiile 
art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 
  

Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analiza şi supunerea spre 
dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre. 

 
 

 Director executiv, 
 

Mircea Țuțuianu 
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MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
Direcţia pentru Agriculturi Judeţeană Vaslui 

Str .Eternităţii, nr. I ,cod poştal 730 J t 2 , 
Telefon: 023S/311802; fax: 0235/311591, 

E-mail: office@dadrvaslui.ro: www.<ladrvaslui.ro

' 
Vaslui, 
Nr.8470 / 11.11.2021 

Stimate Domnule Preşedinte, 

Ref.: propuneri preţuri medii ale produselor agricole

În conformitate cu prevederile art.84, alin. (5) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codut fiscal, vă
transmi.tem propunerile de preţuri medii ale produselor agricole, ce urmează a fi aplicate în .anul 2022, în 
cazul contractelor în care arenda se exprimă în natură, în vederea stabilirii acestora prin hotărâre de 
.consiliu j udetean: 

a) grâu-O, 70 lei/kg
b) orz-0,65 lei/kg
c) orzoaică-0,70 lei/kg
d) porumb-O, 75 lei/kg
e) sorg-0,8 lei/kg
t) floarea-soarelui-1,7 lei/kg
g) rapiţă-1,7 lei/kg
h) soia-2,00 lei/kg 
i) struguri-1,5 lei/kg
j) masă verde de pe pajişti-0,06 lei/kg

Cu stimă, 

Numele şi prenumele 

rnnase Liliana 

DIRECTOR  EXECUTIVt

GIGEL CRUDU

Funcţia Data 

consilier superior 11.11.2021 

Semnătura 
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