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HOTĂRÂREA NR.166 

                                      din 17 decembrie 2015 

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei 
a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2016 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.22.049/13.11.2015 la proiectul de hotărâre privind 

stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei 

stabilită potrivit legii în cursul anului 2016, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Ţinând seama de prevederile art.62 alin.(2^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal cu toate modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere propunerile făcute de către Direcţia pentru Agricultură Mureş cu 

adresa nr.2.669/09.11.2014, precum și de către Camera Agricolă Județeană Mureș cu 

nr.726/09.11.2014 cu privire la prețul mediu la produsele agricole în anul 2015, 

În conformitate cu prevederile HG nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.f şi ale art.97, alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se stabilesc prețurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a 

arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2016, în natură, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică 

din cadrul Consiliul Județean Mureș. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Județului Mureș și se va 

transmite Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș pentru a fi comunicată 

unităților fiscale din subordine. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                               

Ciprian Dobre                                                                               p.SECRETAR 

                                                                                                                                              Genica Nemeș 
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Nr. 22.049/13.11.2015 

Dosar VII.B/2 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind privind stabilirea prețurilor medii la 
produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit 

legii în cursul anului 2016 

 

Potrivit art. 62 alin.(2^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate 
modificările şi completările ulterioare, în cazul veniturilor obţinute din 
arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte 
pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă 
totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în 
natură primite. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se 
va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin Hotărâre 
a Consiliului Judeţean, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de 
specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
hotărâre care trebuie emisă înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri 
se transmit, în cadrul aceluiași termen direcțiilor generale ale finanțelor 
publice județene, pentru a fi comunicate unităților fiscale din subordine. 

În baza nivelurilor orientative care stau la baza stabilirii prețurilor medii la 
unele produse agricole, comunicate de către Direcția pentru Agricultură Mureș 
prin adresa nr.2.669/09.11.2015 și de către Camera Agricolă Județeană Mureș 
cu adresa nr.726/09.11.2015, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
alăturat. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                                               
Ciprian Dobre                                                                       Alin Mărginean     
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Gabriela Vaida 
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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