
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea completării Hotărârii nr.223/2012 privind stabilirea  

preţurilor medii  la principalele produse agricole pe baza cărora  
se calculează veniturile din arendă în anul 2013 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinta ordinară din data de 25 septembrie 2013. 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea completarii Hotărârii 

nr.223/2012 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora 
se calculează veniturile din arendă în anul 2013; 

- Proiectul de hotarare privind aprobarea completarii Hotărârii nr.223/2012 privind stabilirea 
preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din 
arendă în anul 2013, initiat de presedintele Consiliului Judetean, d-nul Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate nr. 14.739/17.09. 2013 Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete, la proiectul 
de hotărâre înregistrat sub nr. 180/16.09.2013. 

Văzând : 
- adresa nr.1417/2013 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba privind preţurile medii la 

principalele produse agricole pe baza cărora urmează să se stabilească veniturile din arendă 
în anul 2013 ; 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 –„Dezvoltare economica, bugete, strategii” . 
Având în vedere prevederile: 
- Articolul 62 alineatul (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Hotararea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a 

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 
- Ordinul nr.407/31.05.2013 al Ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea 

contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul 
public/privat al comunelor, oraselor, respectiv municipiilor ; 

- art.91 alin.1, litera f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificarile şi completările ulterioare 

În temeiul art.97 şi art.115-(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.unic Se aprobă completarea Art.1 al Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr.223/2012 privind 
stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole  pe baza cărora se calculează veniturile 
din arendă în anul 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, în sensul că se introduce 
punctul 12 ” Masa verde de pe pajisti” si in consecintă preturile medii la principalele produse 
agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2013, sunt urmatoarele : 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Preţ mediu lei/kg  /  lei/l 

0 1 2 
1 Cereale:  

1.1 Grâu 0.58 
1.2 Orz 0.57 
1.3 Porumb boabe 0.80 
2 Cartofi 1.00 
3 Fasole boabe 7.00 



4 Legume:  
4.1 Varză 1.30 
4.2 Ceapă 2.00 
4.3 Morcov 2.00 
4.4 Tomate 3.50 
4.5 Ardei gras 3.00 
4.6 Castraveţi 2.00 
5 Fructe:  

5.1 Mere 2.50 
5.2. Pere 3.50 
5.3 Struguri 2.50 
6 Carne:  

6.1 Carne în viu:  
 Porc 6.50 
 Vită 8.50 
 Pasăre 8.00 

6.2 Carne tăiată carcasă:  
 Porc 13.00 
 Vită 14.00 
 Pasăre 14.00 
7 Lapte 2.50 
8 Produse lactate:  

8.1 Brânzeturi proaspete 14.00 
8.2 Smântână 12.00 
8.3 Telemea 16.00 
9 Ulei 6.50 
10 Zahăr 5.00 
11 Ouă 0.50 
12 Masa verde de pe pajisti 0.06 

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

comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţul Alba 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba  
- Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
 
 
 
     Preşedinte, 
     Ion Dumitrel 
 
                                                                                           Contrasemnează 
                                                                                          Secretarul judeţului, 
                                                                                          Mariana Hurbean 

 
 
 
 
 
Alba Iulia,  25.09.2013 
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