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HOTĂRÂREA NR.199 

din 21 decembrie 2017 

privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea 

în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2018 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.22010/18.10.2017 la proiectul de hotărâre privind 

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

stabilită potrivit legii în cursul anului 2018, raportul de specialitate, raportul Serviciului 

Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Ţinând seama de prevederile art.84, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu toate modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere propunerea făcută de către Direcţia pentru Agricultură Mureş cu adresa 

nr. 21716/13.10.2016, cu privire la preţul mediu la produsele agricole în anul 2017, 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi 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 preţurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a 

arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2018, în natură, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Judeţului Mureş şi se va 

transmite Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş pentru a fi comunicată 

unităţilor fiscale din subordine. 

 
PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                     
Péter Ferenc                                                                                   p. SECRETAR 
                                                                                                                                                    Genica Nemeş 
                                                                                                          Director executiv 
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Nr.22.010/18.10.2017 

Dosar VI.D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

anului 2018 

 

Potrivit art. 84, alin.5 din Legea nr.227/2015 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.21.716/13.10.2017, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
alăturat. 

 

 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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Nr. 27635/15.12.2017 

Dosar VI.D/1 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

anului 2018 

 

 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu toate modificările și completările 
ulterioare, a stabilit în sarcina consiliilor județene aprobarea prețurilor medii 
ale produselor agricole pentru evaluarea în lei a arendei. Astfel, în cazul în 
care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei are la bază prețurile medii 
stabilite prin Hotărâre, la propunerea direcțiilor teritoriale de specialitate ale 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. 

Prin adresa nr.21.573/11.10.2017, Consiliul Județean Mureș a solicitat Direcției 
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș întocmirea propunerilor privind 
prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2018. În urma solicitării, 
Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș a întocmit o situație 
privind prețurile medii practicate în piețele de pe teritoriul județului, precum 
și prețurile medii practicate de către firmele care preiau producția în vederea 
vânzării cu amănuntul sau în vederea prelucrării acesteia. După întocmirea 
situației, Direcția a luat legătura cu producătorii agricoli și cu asociațiile 
acestora, consultându-i cu privire la prețurile cu care aceștia și-au vândut 
producția anului 2017.  

Prețurile medii propuse pentru calculul arendei în anul 2018 prezintă diferențe 
față de prețurile aprobate pentru anul 2017, lucru datorat oscilației prețurilor, 
precum și condițiilor de producție, care diferă de la un an la altul. Cea mai 
mare creștere, cu aproximativ 33% mai mare decât anul trecut se constată la 
următoarele produse: păstârnac, varză roșie, mere, brânzeturi și telemea. 
Există în Listă și produse agricole la care s-au înregistrat scăderi, datorate 
diferențelor de producție înregistrate de la un an la altul. Dintre acestea, cea 
mai mare scădere se înregistrează la gogoșar, care are o scădere de 30%. 
Scăderi situate între 25% și 10% înregistrează și următoarele produse: floarea 
soarelui, ceapă albă, ardei și ardei capia. De asemenea, se constată că în Lista 
cuprinzând prețurile medii practicate în piețele din județul Mureș apar produse 
agricole noi: mazăre boabe, ridichi, gulii – gulioare, salată, spanac, sfeclă 
roșie, ridichi negre, prune, pepene galben și pepene verde. Acest lucru se 
datorează extinderii producției agricole din județul Mureș cu aceste produse și 
ca urmare a apariției necesității de a stabili prețurile medii în vederea 
calculării arendei. 
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Potrivit art. 84, alin.5 din Legea nr.227/2015 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 vederea stabilirii sumelor datorate în cazul în care arenda se 
exprimă în natură, calculul se realizează de către direcțiile generale ale 
finanțelor publice județene, în baza prețurilor medii ale produselor agricole 
stabilite prin Hotărâre a Consiliului Județean. 

Astfel, în cazul neaprobării, sau a nerespectării termenului prevăzut de lege, 
respectiv emiterea Hotărârii înainte de începerea anului fiscal, Direcția 
Generală a Finanțelor Publice Mureș se află în imposibilitatea de a stabili 
sumele datorate de către contribuabili ca impozit pe arenda primită. Acest fapt 
ar împiedica încasarea veniturilor la bugetul de stat – sursă din care se face și 
echilibrarea bugetului general al Județului Mureș.  

Ținând cont de cele de mai sus și 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.21.716/13.10.2017, propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Gabriela Vaida 
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele 

agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în cursul 

anului 2018 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr. 22.010/18.10.2017 și raportul de specialitate al 

Direcției Economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Potrivit prevederilor 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 face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, 

stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale 

de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce 

trebuie emise înainte de începerea anului fiscal(...)” 

Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole 

pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în cursul anului 2018, a 

fost supus procedurii reglementate prin Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Astfel, proiectul a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Mureș, demers în 

urma căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de 

act normativ supus dezbaterii publice, astfel cum se prevede la art.7 alin.(4) din 

Legea nr.52/2003. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Nr.27714/15.12.2017 

Dosar. VI/D/1  
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Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind, 

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

stabilită potrivit legii, în cursul anului 2018, poate fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella  

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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