
       ROMÂNIA                                          PROIECT          
JUDEŢUL MUREŞ 

                    CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 

HOTARÂREA NR.____ 

din 31 ianuarie  2013 
pentru modificarea articolului nr.1 la  HCJ nr.156/2012 privind stabilirea preţurilor 

medii la produsele agricole 

 

 
          Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.1420/24.I.2013 a Direcţiei Economice la proiectul de 

hotărâre pentru modificarea articolului nr.1 la HCJ nr.156/2012 privind stabilirea preţurilor medii 
la produsele agricole, 

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

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
          În temeiul dispoziţiilor articolului 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: 
 
 

Articol unic: Articolul nr.1 la HCJ nr.156/2012 se modifică și se înlocuiește după cum 
urmează: 
,,Art.1 Se stabilesc preţurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei 

stabilită potrivit legii în cursul anului 2013, în natură, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.” 
 

 
 
 

               PREŞEDINTE                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                            SECRETAR   
        Ciprian Dobre                                             Aurelian Paul Cosma 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot156_2012.doc


          ROMÂNIA  
    JUDEŢUL MUREŞ  

CONSILIUL JUDEŢEAN 
   Direcţia Economică 

    Nr.1420/24.I.2013 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului nr.1 la  HCJ nr.156/2012 

privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole 

 

Potrivit articolului nr.62 alin (2^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare şi în baza propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate 
ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin HCJ nr.156/2012 au fost stabilite 

preţurile medii la produsele agricole. 
          Prin adresa nr.1056/74/09.01.2013 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş ne 
solicită corectarea/rectificarea necesară, astfel încât organele fiscale să poată utiliza (în scopuri 

fiscale) aceste preţuri în anul 2013, în conformitate cu prevederile art.62 din Codul fiscal. 
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat prin 

modificarea şi înlocuirea în articolul nr.1 la HCJ nr.156/2012, astfel încât prețurile medii stabilite 

prin Hotărârea menționată să poată fi utilizate de către Direcția Generală a Finanțelor Publice 
Mureș pentru calcularea arendei datorate în anul 2013. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE       DIRECTOR EXECUTIV 
 

Ciprian Dobre                                                     Bartha Iosif 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Întocmit: consilier Gabriela Vaida 
Verificat: Şef Serviciu Tcaciuc Ioana 
 



 


