
ROMÂNIA                
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu al 

ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2022 

Având în vedere: 
   - Referatul de aprobare nr. 24673/04.11.2021 prezentat de Președintele 
Consiliului Județean Prahova, prin care se propune stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști pentru anul fiscal 
2022 și Raportul nr. 24674/04.11.2021 al Direcției Juridic Contencios și Administrație 
Publică; 
 - Prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile  Ordinului nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru 
de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al 
comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor;  
 - Adresa nr. 9112/28.10.2021 a Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova;  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f) și ale art. 182 alin. (1) și (2) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

 

  Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art. 1 Se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 
2022, în vederea stabilirii impozitului pe venitul anual datorat de persoanele fizice 
care realizează venituri în baza unui contract de arendă, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se stabilește prețul mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul 
2022, în valoare de 0,15 lei/Kg. 

Art. 3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica  
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

 
P R E Ș E D I N T E, 

Iulian Dumitrescu 
 

             
     CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                               SECRETAR GENERAL, 
                                                                                       Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 

Ploiești, 31 ianuarie 2022 
 
Nr. 3                   



RO M Â N I A                     ANEXĂ 
JUDEȚUL PRAHOVA            La Hotărârea nr.______ 
CONSILIUL JUDEȚEAN                        Din data de __________ 

LISTA  
PRIVIND PREȚURILE MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE  STABILITE 

PENTRU ANUL  FISCAL 2022 
 

Nr. 
Crt. 

PRODUSE AGRICOLE UM PREȚ 
UNITAR (LEI) 

1.  GRÂU KG 0,70 
2.  PORUMB KG 0,65 
3.  ORZ KG 0,60 
4.  ORZOAICĂ DE TOAMNĂ KG 0,70 
5.  SOIA KG 1,35 
6.  FLOAREA SOARELUI KG 1,55 
7.  RAPIȚĂ KG 1,90 
8.  MAZĂRE KG 0,70 
9.  SPANAC KG 3,00 
10.  CEAPĂ VERDE LEG 1,00 
11.  TOMATE SOLAR KG 3,50 
12.  TOMATE CÂMP KG 2,00 
13.  CASTRAVEȚI SOLAR KG 3,00 
14.  CASTRAVEȚI CÂMP KG 1,50 
15.  VARZĂ DE VARĂ KG 2,00 
16.  VARZĂ DE TOAMNĂ KG 1,20 
17.  CARTOFI CÂMP KG 1,50 
18.  FASOLE BOABE KG 8,00 
19.  FASOLE PĂSTĂI KG 6,00 
20.  LUCERNĂ MASĂ VERDE KG 0,20 
21.  PAJIȘTE MASĂ VERDE KG 0,15 
22.  MERE KG 2,50 
23.  PERE KG 4,00 
24.  PRUNE KG 2,00 
25.  STRUGURI VIN KG 1,65 
26.  STRUGURI DE MASĂ KG 2,50 
27.  VIN L 6,50 
28.  ȚUICĂ L 18,00 
29.  LAPTE L 1,70 
30.  BRÂNZĂ PROASPĂTĂ VACI KG 15,00 
31.  SMÂNTÂNĂ KG 16,00 
32.  TELEMEA VACĂ KG 17,00 
33.  TELEMEA OAIE KG 20,00 
34.  OUĂ BUC 0,60 
35.  CARNE TINERET BOVIN KG viu 6,00 
36.  CARNE BOVINĂ ADULTĂ KG viu 4,50 
37.  CARNE OVIN TINERET KG viu 15,00 
38.  CARNE OAIE KG viu 5,00 
39.  CARNE PORC KG viu 8,00 
40.  CARNE PASĂRE KG viu 8,50 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
NR. 24673/04.11.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
  
 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.  

Art. 6 alin. 4 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, prevede în sarcina consiliului județean obligația de a stabili, prin hotărâre, 
prețul mediu al ierbii obținute de pe pajiște, în temeiul textului de lege invocat anterior. 
Contractele-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, aprobate de către Ordinul 
nr. 407/2051/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului 
dezvoltării regionale și administrației publice prevăd că prețul concesiunii (redevența) 
se stabilește în funcție de prețul mediu de masă verde obținută de pe pajiști. 
 În acest sens, prin adresa nr. 9112/28.10.2021, Direcția pentru Agricultură 
Județeană Prahova propune, pentru anul 2022, prețurile medii pentru produsele agricole 
și pentru iarba obținută de pe pajiști, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Stabilirea prețurilor medii ce urmează a fi aprobate este necesară având în vedere 
prevederile Codului Fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și faptul că pe raza județului Prahova există  persoane 
fizice și juridice care dețin terenuri agricole în calitate de proprietari, uzufructuari sau cu 
alt titlu, care primesc redevențe în natură, respectiv, în produse agricole, pentru cedarea 
folosinței pământului prin închiriere sau arendare. 

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, 
Iulian Dumitrescu 

         

         

        

    

      



 
R O M Â N I A  
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS  
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
Nr. 24674/04.11.2021 
 
 
 

R A P O R T 
 
 

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. Art. 6 

alin. 4 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

prevede în sarcina consiliului județean obligația de a stabili, prin hotărâre, prețul mediu 

al ierbii obținute de pe pajiște, în temeiul textului de lege invocat anterior. 

Având în vedere aceste prevederi legale, precum și adresa nr. 9112/28.10.2021 a 

Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova, prin care ne comunică prețurile medii 

ale produselor agricole prognozate pentru anul 2022, a fost inițiat proiectul de hotărâre 

pe care îl avizăm favorabil. 

    
Director Executiv, 

Alina Georgiana Tincă 
 
 
 
 

 


