
ROMĂNIA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind  stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole care se vor                   
folosi la calculul impozitelor pe veniturile realizate din arendă, pe anul 2005  

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit  în şedinţa extraordinară din data de 24 februarie 

2005; 
Luând în dezbatere : 
- Proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse 

agricole care se vor folosi la calculul impozitelor pe veniturile realizate din arendă, pe anul 
2005, înregistrat sub nr. 69 din 10 februarie 2005, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte 
al Consiliului judeţean Alba ; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.1494/2005 referitor la 
stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole care se vor folosi la calculul 
impozitelor pe veniturile realizate din arendă, pe anul 2005; 

- Comicarea Direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală Alba nr.249/2005 
referitoare la preţurile principalelor produse agricole, la recoltare; 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Economică şi administrarea 

domeniului public şi privat”. 
Având în vedere prevederile art.66, alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se stabilesc preţurile medii ale principalelor produse agricole care se vor folosi 
la calculul impozitelor pe venituri realizate din arendă, pe anul 2005, după cum urmează: 

- grâu  4.500 lei/kg;    
- porumb  3.750 lei/kg; 
- orz  3.500 lei/kg; 
- fructe  9.000 lei/kg; 
- struguri           13.500 lei/kg;  

Art.2. Direcţia de dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi 
se comunică:  

- Prefecturii judeţului Alba ; 
- Direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală Alba ; 
- Direcţiei generale a finanţelor publice Alba, pentru a fi comunicată unităţilor fiscale   
    din subordine ; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba ; 

 
PREŞEDINTE, 

  Ion Dumitrel               
CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR GENERAL, 
            Mariana Hurbean 
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