ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţului mediu al ierbii obţinută de pe pajişti,
valabil pentru anul 2015
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader vicepreşedinte
al Consiliului judeţean Prahova şi Raportul nr. 3745/26.02.2015 al Serviciului Juridic
Contencios, Relaţii Publice, Monitor Oficial, ATOP prin care se propune stabilirea
preţului mediu al ierbii obţinută de pe pajişti, valabil pentru anul 2015;
- Prevederile art. 62 alin. 2^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 6 alin. 4 din Normele 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelorcadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
- Prevederile adresei nr. 1555/26.02.2015 a Direcţiei pentru Agricultură
Prahova;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. f şi art. 97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se stabileşte preţul mediu al ierbii obţinută de pe pajişti, valabil pentru
anul 2015, în valoare de 0,09 lei/Kg.
Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 19 mar 2015
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În conformitate cu prevederile art. 62 alin. 2^2 din Legea nr. 571/2003 privind
codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are obligaţia
de a stabili, anual, prin hotărâre, preţurile medii ale produselor agricole, la
propunerea direcţiilor teritoriale de specialitate al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Art. 6 alin. 4 din Normele 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, prevede în sarcina consiliului judeţean obligaţia de a stabili, prin
hotărâre, preţul mediu al ierbii obţinute de pe pajişte, în temeiul textului de lege
invocat anterior. Contractele-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de
pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al
municipiilor, aprobate de către Ordinul nr. 407/2051/2013 al ministrului agriculturii
şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice
prevăd că preţul concesiunii (redevenţa) se stabileşte în funcţie de preţul mediu de
masă verde obţinută de pe pajişti.
În adresa nr. 1555/26.02.2014 Direcţia pentru Agricultură Prahova a transmis
că preţul mediu al ierbii obţinute de pe pajiştile permanente este de 0,09 lei/kg.
Faţă de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe
care îl supun spre aprobare.
VICE P R E Ş E D I N T E,
Bogdan Andrei Toader
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Art. 6 alin. 4 din Normele 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, stipulează:
”(4) 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. 62 alin. (2^2) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”. Potrivit
reglementărilor art. 62 alin. (2^2) din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâri ale consiliilor judeţene, se
stabilesc preţurile medii ale unor produse agricole, ca urmare a propunerilor
formulate de direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Contractele-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, aprobate de
către Ordinul nr. 407/2051/2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăd că preţul concesiunii
(redevenţa) se stabileşte în funcţie de preţul mediu de masă verde stabilit prin
hotărâre a consiliului judeţean, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere aceste prevederi legale, precum şi adresa nr.1555 /26.02.2014
a Direcţiei pentru Agricultură Prahova, prin care ne comunică că preţul mediu al
ierbii obţinută de pe pajiştile permanente este de 0,09 lei/kg, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre pe care îl avizăm favorabil.

ŞEF SERVICIU,
Alina Georgiana Tincă

