
                Proiect 
                                                                                                          Nr. 275 din 20.12.2021 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ________2021 

 urmare adresei nr. 3930 DAJ Bt din 17.12.2021 a Direcţiei pentru Agricultură 

Botoşani, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 22726/20.12.2021; 

 analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 

22807 din 20.12.2021 prin care se propune aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul 2022; 

 având în vedere: 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 22808 

din 20.12.2021; 

 - Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

în baza art. 84 alin. (5) din Codul Fiscal și art. 6 alin (4) din Normele metodologice de 

aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1064/2013; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

 h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2022, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

Botoşani, Direcţiei pentru Agricultură Botoşani și unităților administrativ-teritoriale din 

județul Botoșani. 

 

 

 
  PREŞEDINTE,                                                     Avizat pentru legalitate: 

     Doina – Elena Federovici      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

               Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. _____/ __________2021 

 
 



 
 

 Anexă 

                                                                                       la Hotărârea nr. ____ din ______2021 

 

 

 

PREŢURILE MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU ANUL 2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire produs UM Preţ mediu  

1 Cereale Grâu Lei/kg 0,80 

Porumb boabe Lei/kg 0,80 

2 Oleaginoase Floarea soarelui Lei/kg 2,00 

Soia Lei/kg 2,00 

3 Producție masă verde Lei/kg 0,08 

4 Cartofi Lei/kg 1,80 

5 Fasole boabe Lei/kg 8,00 

6 Fasole verde Lei/kg 4,00 

7 Legume Varză Lei/kg 2,00 

Ceapă Lei/kg 2,00 

Morcov Lei/kg 2,10 

Tomate Lei/kg 4,80 

Ardei Gras Lei/kg 5,20 

Castraveţi Lei/kg 4,80 

8 Fructe Mere Lei/kg 3,00 

Pere Lei/kg 5,00 

Struguri Lei/kg 7,00 

9  

Carne în viu 

Porc Lei/kg 11,00 

Vită Lei/kg 8,00 

Pasăre Lei/kg 9,00 

 

Carne tăiată 

Porc Lei/kg 15,00 

Vită Lei/kg 18,00 

Pasăre Lei/kg 10,00 

10 Lapte Lei/l 1,30 

11 Produse lactate Brânzeturi Lei/kg 15,10 

Smântână Lei/kg 13,00 

12 Ouă Lei/buc 0,65 

 

 
 PREŞEDINTE,                                                     Avizat pentru legalitate: 

     Doina – Elena Federovici      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

               Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 



 
Nr. 22807 din 20.12.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani a transmis Direcţiei pentru Agricultură Botoşani adresa cu 

nr. 22062 din 10.12.2021, prin care solicită să i se înainteze propunerile privind preţurile medii 

ale produselor agricole pentru anul 2022, pentru a fi aprobate prin hotărâre a consiliului 

judeţean. Urmare acestei solicitări, Consiliul Judeţean Botoşani a primit de la Direcţia pentru 

Agricultură Botoşani adresa nr. 3930 DAJ Bt din 17.12.2021 prin care se comunică 

propunerile privind preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2022.  

 Articolul 84, din Codul Fiscal stabileşte condiţiile pentru stabilirea venitului net anual 

din cedarea folosinţei bunurilor. Conform acestui articol, venitul brut reprezintă totalitatea 

sumelor în bani şi /sau echivalentul în lei al veniturilor în natură şi se stabileşte pe baza chiriei 

sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal, indiferent de 

momentul încasării chiriei sau arendei. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea 

în lei se va 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, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. Aceste hotărâri se transmit direcţiilor generale ale finanţelor publice 

judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine. 

 De asemenea potrivit art. 6, alin (3) și (4) din Normele metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1064/2013, ”....nivelul minim al preţului concesiunii/închirierii se stabileşte prin diferenţa 

dintre valoarea ierbii disponibile pentru animale şi valoarea totală a cheltuielilor cu 

implementarea proiectului de amenajament pastoral, respectiv investiţii/materiale şi lucrări 

anuale prevăzute în acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Valoarea ierbii 

disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre producţia anuală disponibilă de iarbă 

şi preţul mediu al ierbii stabilit, în condiţiile legii, prin hotărârile consiliilor judeţene şi, 

respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor art. 

84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare”. 

 Faţă de cele prezentate, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2022. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 
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   DIRECŢIA JURIDICĂ,       

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ     

             nr. 22808 din 20.12.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Articolul 84 din Codul Fiscal stabileşte condiţiile pentru stabilirea venitului net anual 

din cedarea folosinţei bunurilor. Conform acestui articol, venitul brut reprezintă totalitatea 

sumelor în bani şi /sau echivalentul în lei al veniturilor în natură şi se stabileşte pe baza chiriei 

sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal, indiferent de 

momentul încasării chiriei sau arendei. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea 

în lei se va 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, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. Aceste hotărâri se transmit direcţiilor generale ale finanţelor publice 

judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine. 

 De asemenea potrivit art. 6, alin (3) și (4) din Normele metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013, ”....nivelul minim al preţului 

concesiunii/închirierii se stabileşte prin diferenţa dintre valoarea ierbii disponibile pentru 

animale şi valoarea totală a cheltuielilor cu implementarea proiectului de amenajament 

pastoral, respectiv investiţii/materiale şi lucrări anuale prevăzute în acesta, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. Valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezintă produsul 

dintre producţia anuală disponibilă de iarbă şi preţul mediu al ierbii stabilit, în condiţiile 

legii, prin hotărârile consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, conform prevederilor art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare”. 

 Consiliul Judeţean Botoşani a transmis Direcţiei pentru Agricultură Botoşani adresa cu 

nr. 22062 din 10.12.2021, prin care solicită să i se înainteze propunerile privind preţurile medii 

ale produselor agricole pentru anul 2022, pentru a fi aprobate prin hotărâre a consiliului 

judeţean. Urmare acestei solicitări, Consiliul Judeţean Botoşani a primit de la Direcţia pentru 

Agricultură Botoşani adresa nr. 3930 DAJ Bt din 17.12.2021 prin care se comunică 

propunerile privind preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2022. 

 Prețurile medii ale unor produse agricole propuse pentru anul 2022, au suferit 

modificări față de anul 2021 după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumire produs UM Preţ 

mediu 

2022 

Preț 

mediu 

2021 

1 Cereale Grâu Lei/kg 0,80 0,61 

Porumb boabe Lei/kg 0,80 0,60 

2 Oleaginoase Floarea soarelui Lei/kg 2,00 1,50 

Soia Lei/kg 2,00 1,30 

3 Producție masă verde Lei/kg 0,08 0,08 

4 Cartofi Lei/kg 1,80 1,00 

5 Fasole boabe Lei/kg 8,00 7,00 
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6 Fasole verde Lei/kg 4,00 3,00 

7 Legume Varză Lei/kg 2,00 1,50 

Ceapă Lei/kg 2,00 2,00 

Morcov Lei/kg 2,10 2,00 

Tomate Lei/kg 4,80 4,00 

Ardei Gras Lei/kg 5,20 4,00 

Castraveţi Lei/kg 4,80 3,00 

8 Fructe Mere Lei/kg 3,00 2,00 

Pere Lei/kg 5,00 4,50 

Struguri Lei/kg 7,00 5,00 

9  

Carne în viu 

Porc Lei/kg 11,00 8,00 

Vită Lei/kg 8,00 7,00 

Pasăre Lei/kg 9,00 6,00 

 

Carne tăiată 

Porc Lei/kg 15,00 13,00 

Vită Lei/kg 18,00 15,00 

Pasăre Lei/kg 10,00 7,00 

10 Lapte Lei/l 1,30 1,20 

11 Produse lactate Brânzeturi Lei/kg 15,10 15,00 

Smântână Lei/kg 13,00 12,00 

12 Ouă Lei/buc 0,65 0,60 

 

 Faţă de cele prezentate considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,  

 

MARIAN AMALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


