
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea  preţurilor medii  la principalele produse agricole pe baza cărora  

se calculează veniturile din arendă în anul 2020, în judeţul Alba 
 
 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse 
agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2020;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la 
principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 24815/12 noiembrie 2019 al Direcţiei dezvoltare și bugete 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 2021/5 noiembrie 2019 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 2020. 
 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare 
economică, bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 
interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole  pe baza 
cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2020 după cum urmează: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Preţ mediu lei/kg 
lei/l 

0 1 2 
1 Cereale   
              grâu 0,6 
              porumb 0,5 
              soia 1,1 
              orz 0,6 
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              orzoaică 0,55 
              triticale 0,5 
               ovăz 0,55 
2 Plante oleaginoase  
        floarea soarelui 1,1 
              rapiţă 1,1 
3 Legume  
               varză 1,5 
               ceapă 2 
               morcov 2,5 
               tomate 3,5 
               ardei 4 
               castraveți 2,5 
               cartofi 1,6 
               fasole boabe 8 
               fasole verde 6 
4 Fructe  
                mere 1,4 
                prune 2 
                pere 3,5 
                struguri 2,5 
                piersici 3,5 
               cireşe 8,5 
                caise 4,5 
5 Carne  
     carne în viu  
                porc 6,5 
                vită 6,5 
                pasăre 6 
                oaie 5,5 
                pește 16 
     carne tăiată carcasă  
                porc 11 
                vită 12 
                pasăre 9 
                oaie 11 
6 Produse lactate  
                lapte 1,5 
                brânzeturi 17 
                smântână 15 
                telemea 15 
7 Miere 25 
8 Ouă 0,5 
9  Furaje  
                fân iarbă 0,2 
          masă verde iarbă 0,05 
             lucernă fân 0,4 
          lucernă masă verde 0,06 

 
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției dezvoltare și 

bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă, va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba; Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Alba; Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba; Președintelui Consiliului Județean 



Alba; Direcției juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului 
dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba.  

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 236 
Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 
5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 


