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                              Nr. 28252/21.10.2020                                                           PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.________ 

                               din _________________ 2020 

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea 
în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2021 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare  nr.28249/21.10.2020 al Președintelui Consiliului 
Județean Mureș, Raportul de specialitate al Serviciului Buget 
nr.28293/21.10.2020, Raportul Serviciului Juridic nr.28295/21.10.2020, 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 pentru anul 2021 făcută de către Direcţia pentru 
Agricultură Județeană Mureş cu adresa nr. 27565/13.10.2020 privind stabilirea 
prețurilor medii la produsele agricole, 

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 prevederilor art.173 alin.(1) lit. ”f” și ale art.182, alin.(1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se stabilesc prețurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a 
arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2021, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția 
Economică din cadrul aparatului de specialitate al 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                                                         Avizat pentru legalitate                                                               
Péter Ferenc                                                               SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr.28249/21.10.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind privind stabilirea prețurilor medii la 

produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, 

potrivit legii, în cursul anului 2021 

 

 

 

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 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 Județeană Mureș 

prin adresa nr.27565/13.10.2019, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

alăturat. 

 

 

 

p. PREŞEDINTE 

VICEPREȘEDINTE 

Alexandru Cîmpeanu 
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Nr. 28293/21.10.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privindstabilirea prețurilor medii la produsele 
agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit 

legii, în cursul anului 2021 

 

 

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 și Dezvoltării Rurale. 

Direcția pentru Agricultură Județeană 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 2020.  

Prețurile medii propuse pentru calculul arendei în anul 2021 prezintă diferențe 
față de prețurile aprobate pentru anul 2020, lucru datorat oscilației prețurilor, 
precum și condițiilor de producție, care diferă de la un an la altul. 

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 Hotărâriidupă 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.  
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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 Județeană Mureș prin adresa nr.27565/13.10.2019, 
propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

 

 

P. DIRECTOR EXECUTIV 
ȘEF SERVICIU 
Kádár Katalin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Gabriela Vaida 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole 

pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în cursul anului 2021 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

referatul de aprobare nr. 28249 din 21.10.2020 și raportul de specialitate nr. 28293 din 

21.10.2020 al Direcției Economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în 

care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speță, sunt 

incidente prevederile art.84 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, ale 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, 

aprobate prin HGR nr.1064/2013, ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 

art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Din conținutul referatului de aprobare și al raportului de specialitate, reiese că 

proiectul de act administrativ analizat vizează stabilirea prețurilor medii la produsele 

agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, în cursul anului 2021.  

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 prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin 

hotărâri ale consiliilor județene și, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului 

București, ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de 

începerea anului fiscal (…)”. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

raportat la prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, sunt 

incidente prevederile art.173 alin.(1) lit.„f" din Codul administrativ, potrivit cărora 

consiliul județean exercită alte atribuții prevăzute de lege. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82 raportate la cele ale art. 6 alin.(3), coroborate cu dispozițiile art. 30din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru 

asigurarea transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune 

Nr.28295/21.10.2020 

Dosar. IX/B/1 
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publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la 

sediul instituției din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1. 

În acest sens, dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să 

stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte 

normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind stabilirea 

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

natură în cursul anului 2021, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii 

stabilite prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras 

Verificat: Adriana Farkas –Șef Serviciu 



  

      ROMÂNIA                                                                       Anexa 
   JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

LISTĂ 
cuprinzând preţurile medii practicate în pieţele din judeţul 

Mureş 
 

 

Nr.crt.                      Denumire  produs 
 

U.M. Preţ 
aprobat 

pentru 2020 

Preţ 
mediu 
propus 
pentru  
2021 

I. Cereale, plante tehnice, furaje 

1.  Grâu lei/kg 0,60 0,65 

2.  Orz lei/kg 0,63 0,65 

3.  Orzoaică lei/kg 0,60 0,64 

4.  Ovăz lei/kg 0,58 0,56 

5.  Triticale lei/kg 0,55 0,60 

6.  Porumb lei/kg 0,52 0,63 

7.  Floarea soarelui lei/kg 1,15 1,37 

8.  Soia lei/kg 1,19 1,40 

9.  Rapiță lei/kg 1,30 1,41 

10.  Mazăre boabe lei/kg 1,20 1,15 

11.  Fân pajiști naturale lei/kg 0,17 0,20 

12.  Fân lucernă lei/kg 0,42 0,45 

13.  Fân trifoi lei/kg 0,42 0,45 

14.  Tărâţe lei/kg 0,63 0,63 

15.  Furaje combinate lei/kg 1,23 1,25 

II. Legume câmp, seră 

1.  Tomate câmp/seră lei/kg 4,00 4,50 

2.  Ardei câmp/seră lei/kg 4,00 4,50 

3.  Ardei capia câmp/seră lei/kg 5,00 5,00 

4.  Ardei iute lei/kg 4,50 5,00 

5.  Castraveţi câmp/seră lei/kg 2,50 3,00 

6.  Gogoşar lei/kg 6,00 6,00 

7.  Vinete câmp/seră lei/kg 2,00 3,00 

8.  Ţelina lei/kg 4,50 4,50 

9.  Păstârnac lei/kg 5,50 5,50 

10.  Morcovi lei/kg 2,50 3,00 

11.  Pătrunjel lei/kg 5,00 5,50 

12.  Fasole păstăi lei/kg 5,50 5,50 

13.  Fasole boabe lei/kg 6,50 6,50 

14.  Ceapă verde lei/legătură 1,50 2,00 

15.  Ridichi lei/legătură 2,00 2,00 

16.  Ceapă albă lei/kg 2,80 3,00 



  

Nr.crt.                      Denumire  produs 
 

U.M. Preţ 
aprobat 

pentru 2020 

Preţ 
mediu 
propus 
pentru  
2021 

17.  Ceapă roşie lei/kg 3,00 3,00 

18.  Usturoi lei/kg 15,00 20,00 

19.  Varză albă lei/kg 2,00 2,00 

20.  Varză roşie lei/kg 1,80 2,50 

21.  Ciuperci lei/kg 9,00 10,00 

22.  Conopidă lei/kg 4,50 5,50 

23.  Dovlecei lei/kg 2,50 3,00 

24.  Cartofi  lei/kg 2,00 2,00 

25.  Gulii - gulioare lei/bucată 3,00 4,00 

26.  Salată lei/bucată 2,50 2,50 

27.  Spanac lei/kg 6,50 7,00 

28.  Sfeclă roșie lei/kg 3,00 2,00 

29.  Ridichi negre lei/kg 1,50 1,50 

III. Material săditor 

1.  Material săditor: pomi, arbuşti, 
viţă 

lei/bucată 15,00 15,00 

IV. Fructe proaspete 

1.  Mere lei/kg 1,30 2,50 

2.  Pere lei/kg 6,00 6,00 

3.  Prune lei/kg 3,50 4,00 

4.  Cireșe lei/kg 9,00 9,00 

5.  Nuci – miez lei/kg 45,00 45,00 

6.  Pepene galben lei/kg 3,00 3,00 

7.  Pepene verde lei/kg 2,50 2,50 

8.  Struguri lei/kg 5,50 5,50 

V. Carne în viu 

1.  Porc lei/kg 6,00 7,50 

2.  Vită lei/kg 6,50 7,50 

3.  Pasăre lei/kg 6,50 7,00 

4.  Oaie lei/kg 6,00 7,00 

VI. Lapte şi produse lactate 

1.  Lapte lei/l 1,10 1,50 

2.  Brânzeturi proaspete lei/kg 16,00 16,00 

3.  Telemea lei/kg 15,00 16,00 

4.  Smântână lei/kg 12,00 12,00 

VII. Ouă 

1.  Ouă lei/buc 0,40 0,50 

VIII. Masă verde obținută pe pajiști 

      1. Masă verde – pajiști permanente lei/kg 0,05 0,07 
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