
ROMANIA
coNsrlruL IUDETEAN BUZAU

HorARAne
privind stabilirea prelurilor medii ale produselor agricole g[

a valorii masei verzi pe hectar pajigte pentru anul fiscal
2018 la nivelul Judetului Buziu

Consiliul Judetean Buzdu;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean Buzbu,

?nregistrat5 la nr. 15056/06 .1,1.2017 ;- raportul Direc[iei juridice gi administratie public5 localS Biroul
colaborare institu!ii gi servicii publice inregistrat la
nr.15057 /06.LL.2017;

- avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzEu dat pe proiectul
de hotdrdre;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hotSrdre;

- adresa Directiei pentru AgriculturE Judetean5 BuzEu inregistrat5 sub
nr. 10873 /27.10.20t7;

- adresa Agentiei Nationale de Administrare FiscalS - Directia GeneralS
RegionalS a Finantelor Publice Galati inregistrat5 sub
nr. 4t458/20.L0.201.7 ;

- prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale
nr. 407/31.05.2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de
concesiune gi inchiriere a suprafetelor de pajigti aflate in domeniul
public/privat al comunelor, oragelor, respectiv al municipiilor;

- prevederile Ordonantei de Urgent5 a Guvernului nr. 3412013 privind
organizarea, administrarea gi exploatarea pajigtilor permanente si
pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr. 1B/1991;

- prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare,

in temeiul art. 91, alin.(1) lit. ,,b", alin (3) lit. ,,c" gi art.97 din Legea
nr. 2L5/2001 a administratiei publice locale, republicat5, cu modific5rile gi

com plet5 rile u lterioa re,

HOTARAgTE:

Art. 1. (1) Pentru anul fiscal 2018 se stabilesc preturile medii ale
produselor agricole astfel cum sunt prev5zute in anexa care face parte
integrant5 din prezenta hot516re.

(2) Preturile medii ale produselor agricole stabilite conform
art. 1, alin. (1) vor fi folosite la determinarea venitului net anual provenit din
cedarea folosintei bunurilor.



Art. 2. (1) Pentru anul fiscal 2018 se stabilegte valoarea medie a masei
verzi/ha pajigte de 233 lei/ha/pajigte.

(2) Valoarea masei verzilha stabilit5 conform art. 2 alin. (1)
va fi folosit5 la determinarea venitului net anual provenit din cedarea folosintei
bunului.

(3) Pentru anul fiscal 2018 se stabilegte pretul mediu/ton5
mas5 verde obtinutS de pe pajigti, la 33 lei/ton5.

(4) Prelul stabilit conform art. 2 alin. (3) se utilizeazS de
proprietarii/administratorii pSgunilor aflate in proprietatea public5/privat5 a

UAT din judetul Buz5u, pentru calculul pretului de
inch i riere/redeventS/concesi u ne.

Art. 3. Secretarul Jude[ului Buz5u va asigura publicarea hot5r6rii in
Monitorul oficial al judetului Buzdu gi pe site-ul Consiliului Judetean Buz5u
precum comunicarea acesteia c5tre:

- Institutia Prefectului - Judetul BuzEu;
- Ministerul Finanlelor Publice - ANAF - Directia GeneralS RegionalS a

Finantelor Publice Galati;
- Direclia pentru AgriculturE JudeteanE Buz5u;
- Direclia economicS a Consiliului Judetean Buz5u;
- UnitSlilor administrativ-teritoriale din judetul BuzEu.

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
ECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAU RENTIU GAVRILA
\'-'-#Nr. 28O

BUZAU, 27 NOIEMBRIE 7.OL7

Hotir6rea a fost adoptatS cu 31 voturi -pentru", - voturi ,,impotrivi",
- abtineri de cei 31 consilieri judefieni prezenti.



ANEXA
Ia Hotirdrea Consiliului

Judelean BuzSu
nr.28O/2O17

TAIBEL
cu preturile medii ale produselor agricole

pentru anul fiscal 2018 la nivelul judetului Buziu

Nr.
crt. Denumire produs UM

PreS mediu
20L7
(lei)

Propunere
Pre! mediu

20 18
(lei)

1. G16u Kq. 0,5 o,5
2. Porumb boabe Kq. o,4 o14
3. Floarea soarelui Kq. o,9 1,0
4. Orz Kq. 0,5 0,5
5. Orzoaici Kq. o,5 0,5
6. Rapiti Ks. 1,0 L,L
7. Pepeni Kq. O,2 o,2
8. Rosii Kq. o,7 o,7
9. Cartofi Kq. 0,5 O,4
10. Ceapd Kq. 0,5 O,5
11. Ardei Kq. 1,0 1rO
L2. Vinete Kq. o14 1,5
13. Castraveti Kq. 0,5 1,O
L4. Varzi Kq. o,5 1,O
15. Fructe Kq. 1,O 1rO
16. Struquri de vin Kq. 1rO 1,O



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE

Nr. 15055/06.11 .2OL7

EXPUNERE IDE MOTIVE

la proiectul de hotir6re privind stabilirea pre[urilor medii
ale produselor agricole gi a valorii masei verzi pe hectar
pajigte pentru anul fiscal 2018 la nivelul Judetului Buziu

Potrivit dispozitiilor Legii nr.227/2-015 privind Codul fiscal cu modificbrile
gi complet5rile ulterioare, venitul net anual din cedarea folosintei bunurilor
(contracte de inchiriere sau arendare a terenurilor) se calculeazS, in vederea
impozit5rii, de regulS pe baza chiriei sau arendei prevSzute in contractul
incheiat intre pdrti pentru anul fiscal, iar in cazul in care arenda se exprimS in_

naturS, evaluarea in lei se va face pe baza prelurilor medii ale produselor
agricole stabilite prin hot5r6ri ale Consiliilor judetene ca urmare a propunerilor
directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, PEdurilor gi

Dezvolt5rii Rurale, urm6nd, ca dupE aprobare, hot516rile sH se transmitb
Ministerului Finantelor Publice ANAF Directia GeneralS RegionalS a

Finantelor Publice pentru a fi comunicate unit5tilor fiscale din subordine.

Pentru anul 2018, Directia pentru Agriculturd Judetean5 Buz5u prin
adresa inregistrat5 la Consiliul Jude[ean BuzEu sub nr. t437t/30.t0.2017 a

formulat propunerile de produse agricole gi preturile medii aferente pentru
anul fiscal 2018.

tn considerarea celor prezentate mai sus, am iniliat proiectul de hotd16re
alSturat, pe care vi-l supun dezbaterii gi adopt5rii,

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA JURIDICA SI

ADMINISTRATIE PU BLICA LOCALA
BTROUL COORDONARE gr COI.ABORARE
INSTITUTII 9I SERVICII PUBLICE

Nr. 15057 106.11.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotir6re privind stabilirea prelurilor medii
ale produselor agricole gi a valorii masei verzi pe hectar
pajigte pentru anul fiscal 2018 Ia nivelul Judetului Buzdu

Conform prevederilor art. 84 alin. (5) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificSrile gi completbrile ulterioare,

,,in cazul in care arenda se exprim5 in naturS, evaluarea in lei se va face in

baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotb16ri ale

Consiliilor judetene gi respectiv ale Consiliului General al municipiului

Bucuregti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale

Ministerului Agriculturii, PEdurilor gi Dezvolt5rii Rurale, hotS16ri ce trebuie

emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hot516ri se transmit in cadrul

aceluiagi termen directiilor generale ale finan[elor publice judetene, pentru a

fi comunicate unit5tilor fiscale din subordine".

tn vederea stabilirii acestor preluri medii pentru anul fiscal 2O1B s-a

solicitat Directiei pentru AgriculturE judeteanE BuzEu formularea unor

propuneri in consecint5

Ca serviciu public deconcentrat de specialitate, Direcfia pentru

Agricultur5 judeteand Buzdu formuleazb propuneri in baza mai multor factori,

ludndu-se in calcul DAREA DE SEAMA nCn.2B, situalie centralizat5 anual gi

transmis5 la MAPDR la finele anului.

Proiectul de hot5rSre a fost supus analizei publice conform Legii

nr. 52/2003, nefiind inregistrate observalii si sugestii.

Sustinem adoptarea proiectului de hot5rdre in forma initiatorului.

OU,


