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HOTARARE privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole care se vor folosi 

la calculul impozitelor pe veniturile realizate din arenda in anul 2006 
 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 februarie 2007. 
 Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale 
principalelor produse agricole care se vor folosi la calculul impozitelor pe veniturile 
realizate din arenda, in anul 2006; 
- Proiectul de hotărâre  privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole 
care se vor folosi la calculul impozitelor pe veniturile realizate din arenda, in anul 2006; 
- Raportul de specialitate nr.1921/2007 al Directiei de Dezvoltare si bugete referitor la 
stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole care se vor folosi la calculul 
impozitelor pe veniturile realizate din arenda,in anul 2006; 
- Comunicarea Directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala Alba nr.349/15.02.2007 
referitoare la preturile principalelor produse agricole, la recoltare. 
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Economica si administrarea 
domeniului public si privat”. 
Avand in vedere prevederile art.62 alin 1 din Legea  nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta : 
 

HOTARARE 
 

Art.1 Se stabilesc preturile medii ale principalelor produse agricole care se vor folosi la 
calculul impozitelor pe veniturile realizate din arenda, in anul 2006, dupa cum urmeaza: 

-Grau :                   0,35 lei/kg. 
-Porumb:               0,37 lei/kg 
-Orz:                      0,38 lei/kg 
-Fructe (mere):      1,00 lei/kg 
-Struguri:               2,25 lei/kg 
Art.2 Directia de dezvoltare si bugete va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează si se comunica: 
-Institutiei prefectului-judetul Alba ; 
-Directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala Alba; 
-Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, pentru a fi comunicata unitatilor fiscale din     
subordine; 
-Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 

     Presedinte, 
     Ion Dumitrel 
                                                                                                             Contrasemneaza 
                                                                                                        Secretarul judetului, 
                                                                                                          Mariana Hurbean 
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	-Fructe (mere):      1,00 lei/kg

