
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea  preţurilor medii  la principalele produse agricole 

pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022, în Judeţul Alba 
 

 
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedință „ordinară” în luna noiembrie 2021; 
Luând în dezbatere: 
 - 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 2022; 
- adresa nr. 7734/9 noiembrie 2021 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24614/10 noiembrie 2021 privind 
preţurile medii la principalele produse agricole pe baza cărora urmează să se stabilească 
veniturile din arendă în anul 2022. 

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 2022 după cum urmează: 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire produs Preţ mediu lei/kg/lei/l 

0 1 2 

1 Cereale   
              grâu 0,8 
              porumb 0,75 
              orz 0,75 
              orzoaică 0,75 
              triticale 0,75 
               ovăz 0,85 
2 Plante oleaginoase  
              floarea soarelui 1,8 
              rapiţă 1,8 
              soia 1,65 
3 Legume  
               varză 2 
               ceapă 3 
               morcov 2,5 
               tomate 4 
               ardei 4 



               castraveți 3,5 
               cartofi 1 
               fasole boabe 9 
               fasole verde 11 
4 Fructe  
                mere 1,3 
                prune 1,5 
                pere 4 
                struguri 2,75 
                piersici 4,5 
               cireşe 10 
5 Carne  
  carne în viu  
                porc 7,5 
                vită 8 
                oaie 6,5 
                pește 12 
6 Produse lactate  
                lapte de oaie 3,5 
                lapte de vacă 1,4 
                brânzeturi 20 
                smântână 18 
                telemea de oaie 25 
                telemea de vacă 14 
7 Miere 25 
8 Ouă 0,6 
9  Furaje  
                fân iarbă 0,15 
                masă verde iarbă 0,04 
                fân lucernă  0,4 
                masă verde lucernă  0,1 

 

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 Local 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. 

           
 

                                                  Avizat pentru legalitate 
  PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL 

                               Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 265 

Alba Iulia, 11 noiembrie 2021  



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 
prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 24760/11 noiembrie 2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind stabilirea  preţurilor medii  la principalele produse  

agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022, în Judeţul Alba 
 
 
 

I. Expunere de motive 
Potrivit art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor, în cazul în 
care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor 
agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene, ca urmare a propunerilor direcţiilor 
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării rurale, hotărâri ce trebuie 
emise înaintea începerii anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiaşi termen, 
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din 
subordine.        

 
II.Descrierea situației actuale  
Prin adresa nr. 9157/4 noiembrie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 24270/5 noiembrie 2021, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, 
solicită aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba a preţurilor medii agricole stabilite ca urmare 
a propunerilor direcţiei teritoriale de specialitate a  Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale.  

Consiliul Judeţean Alba prin adresa nr. 22282/13 octombrie 2021 a solicitat preţurile 
medii ale produselor agricole Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Alba, acestea fiind 
comunicate prin adresa nr.7734/9 noiembrie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 
Alba sub nr. 24614/10 noiembrie 2021. 

 
Baza legală 
- 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; 
 
  Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din OUG nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  265 din 11 noiembrie 2021 
         Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 
         La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

 



 
ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 24761/11 noiembrie 2021 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 
specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind stabilirea  preţurilor medii  la principalele produse agricole 
pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022, în Judeţul Alba 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 11 noiembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 18 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 265 din 11 noiembrie 2021 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- 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 2022; 

- adresa nr. 7734/9 noiembrie 2021  a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24614/10 noiembrie 2021 privind 
preţurile medii la principalele produse agricole pe baza cărora urmează să se stabilească 
veniturile din arendă în anul 2022. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
NR.  24763/11 noiembrie 2021 
 
 

Raport de specialitate 
a proiectului de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse 

agricole pe baza cărora se calculeză veniturile din arendă în anul 2022 în judeţul Alba    
 
       

                 În baza prevederilor  articolului 84 al.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,   
cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea 
în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor 
judeţene, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înaintea începerii anului fiscal. 
Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiaşi termen, direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine. 

Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei a veniturilor în 
natură şi se stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi 
pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei. 

În baza adresei nr. 7734/9 noiembrie 2021 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.24614/10 noiembrie 2021, au fost 
comunicate prețurile la principalele produse agricole și se propun spre aprobare următoarele 
preţuri medii pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022. 

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Preţ mediu lei/kg  /  lei/l 

0 1 2 

1 Cereale   
              grâu 0,8 
              porumb 0,75 
              orz 0,75 
              orzoaică 0,75 
              triticale 0,75 
               ovăz 0,85 
2 Plante oleaginoase  
              floarea soarelui 1,8 
              rapiţă 1,8 
              soia 1,65 
3 Legume  
               varză 2 
               ceapă 3 
               morcov 2,5 
               tomate 4 
               ardei 4 
               castraveți 3,5 
               cartofi 1 
               fasole boabe 9 
               fasole verde 11 
4 Fructe  
                mere 1,3 
                prune 1,5 
                pere 4 
                struguri 2,75 



                piersici 4,5 
               cireşe 10 
5 Carne  
     carne în viu  
                porc 7,5 
                vită 8 
                oaie 6,5 
                pește 12 
6 Produse lactate  
                lapte de oaie 3,5 
                lapte de vacă 1,4 
                brânzeturi 20 
                smântână 18 
                telemea de oaie 25 
                telemea de vacă 14 
7 Miere 25 
8 Ouă 0,6 
9  Furaje  
                fân iarbă 0,15 
               masă verde iarbă 0,05 
               fân lucernă  0,4 
               masă verde lucernă  0,1 

 
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă. 
 
 

 
 

Director executiv, 
Marian Florin AITAI 

 

 
 


