ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 72/2016 a Consiliului județean
Prahova referitoare la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a
prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2016
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Prahova prin care
se propune modificarea anexei la Hotărârea nr. 72/2016 a Consiliului județean
Prahova referitoare la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului
mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2016 și Raportul nr.
15200/11.08.2016 al Serviciului Juridic Contencios;
- Prevederile art. 84 alin. 5 și 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile adresei nr. 6192/20.07.2016 a Direcției pentru Agricultură
Prahova;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. f și art. 97 din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se modifică anexa la Hotărârea nr. 72/2016 a Consiliului județean
Prahova referitoare la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului
mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2016, astfel:
- Punctul 1 – GRÂU – 0,50 lei/kg
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 72/2016 a Consiliului județean
Prahova rămân neschimbate.
Art.3 Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
P R E Ș E D I N T E,
Bogdan Andrei Toader
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ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
În conformitate cu art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul județean Prahova are obligația de
a stabili anual, prin hotărâre, prețurile medii ale produselor agricole, la propunerea
direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, urmând ca după aprobare, hotărârea să se transmită Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice Prahova pentru a fi comunicată unităților fiscale din
subordine.
Consiliul județean Prahova, prin Hotărârea nr. 72/2016, a aprobat prețurile
medii ale produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru
anul fiscal 2016.
Prin adresa nr. 6192/20.07.2016, Direcția pentru Agricultură Prahova a propus
reducerea prețului mediu pentru anul 2016 la grâu și anume de la 0,55 lei/kg la 0,50
lei/kg;
Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe
care îl supun spre aprobare.

P R E Ș E D I N T E,
Bogdan Andrei Toader

ROMÂNIA
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SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Nr. 15200/11.08.2016
RAPORT
Potrivit art. 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, în cazul veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole
din

patrimoniul

personal,

venitul

brut

se

stabilește

pe

baza

raportului

juridic/contractului încheiat între părți și reprezintă totalitatea sumelor în bani
încasate și/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
prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene,
ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceste hotărâri se transmit direcțiilor generale
regionale ale finanțelor publice județene pentru a fi comunicate unităților fiscale din
subordine.
Consiliul județean Prahova, prin Hotărârea nr. 72/2016, a aprobat prețurile
medii ale produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru
anul fiscal 2016.
Prin adresa nr. 6192/20.07.2016, Direcția pentru Agricultură Prahova a propus
reducerea prețului mediu pentru anul 2016 la grâu și anume de la 0,55 lei/kg la 0,50
lei/kg;
În cazul în care prețurile medii ale produselor agricole au fost modificate în
cursul anului fiscal de realizare a venitului, noile prețuri pentru evaluarea în lei a
veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei impozabile, se
aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcțiile
generale regionale ale finanțelor publice.
Având în vedere aceste prevederi legale, a fost inițiat proiectul de hotărâre pe
care îl avizăm favorabil.
Șef Serviciu

Tincă Alina Georgiana

