CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
CABINET PREŞEDINTE

Nr. 14572 din 10.08. 2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.234
din 24.11.2015 privind stabilirea preţurilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul
fiscal 2016
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.234/24.11.2015 au fost stabilite preţurile medii la
unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2016,
Prin adresa nr. 2638 din 09.08.2016, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr.
14387/09.08.2016, Direcţia Pentru Agricultură Bihor, urmare a numeroaselor sesizări primite de la
fermieri, precum şi din partea unor organisme şi instituţii reprezentative privind preţul scăzut al cerealelor
din anul 2016 pune la dispoziţie preţurile medii fără T.V.A la produsele agricole vegetale care fac obiectul
arendei în Judeţul Bihor şi propune modificarea preţurilor medii la unele produse agricole vegetale, astfel:
- grâu ..............0,50 lei/kg
- porumb ........0,50 lei/kg.
Potrivit prevederilor art.84 alin.5 și alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu
modificările și completările ulterioare, (5) „ 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 şi,
respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale
de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de
începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiaşi termen, direcţiilor generale regionale
ale finanţelor publice, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine.
(6) În cazul în care preţurile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (5), au fost
modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (5) noile preţuri
pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei impozabile,
se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcţiile generale regionale ale
finanţelor publice”.
Ţinând cont de dispoziţiile articolului 91 alin.1 lit.(f) din Legea nr. 215/2001, republicată şi
modificată ,,consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii”: alte atribuţii
stabilite de lege.
În temeiul art.97 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni….”.
PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor
nr.234 din 24.11.2015 privind stabilirea preţurilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul
fiscal 2016 astfel:
Grâu…………...
0,50 lei/kg fără T.V.A
Porumb………… 0,50 lei/kg fără T.V.A

PREŞEDINTE
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
Nr. 14573 din 10.08. 2016

SE APROBĂ
VICEPREȘEDINTE
Traian BODEA

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.
234 din 24.11.2015 privind stabilirea preţurilor medii
la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2016

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 234/24.11.2015 au fost stabilite preţurile medii fără
TVA la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2016, conform anexei la hotărâre, astfel:
1. Grâu…………... 0,65 lei/kg
2. Orz…………… 0,60 lei/kg
3. Porumb………
0,59 lei/kg
4. Floarea soarelui . 1,20 lei/kg
5. Rapiţă ulei……. 1.30 lei/kg
6. Soia……………. 1.20 lei/kg
7. Cartof………… 0.80 lei/kg
8. Mere…………... 1.45 lei/kg
9. Piersici…………. 2,10 lei/kg
10. Prune………… 1,10 lei/kg.
Prin adresa nr. 2638 din 09.08.2016, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr.
14387/09.08.2016, Direcţia Pentru Agricultură Bihor, urmare a numeroaselor sesizări primite de la
fermieri, precum şi din partea unor organisme şi instituţii reprezentative privind preţul scăzut al
cerealelor din anul 2016, pune la dispoziţie preţurile medii fără T.V.A la produsele agricole vegetale care
fac obiectul arendei în Judeţul Bihor şi propune modificarea preţurilor medii la unele produse agricole
vegetale, astfel:
- Grâu…………...
0,50 lei/kg
- Porumb…………… 0,50 lei/kg
Potrivit prevederilor art.84 alin.5 și alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu
modificările și completările ulterioare, (5) „ 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 şi,
respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise
înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiaşi termen, direcţiilor
generale regionale ale finanţelor publice, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine.
(6) În cazul în care preţurile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (5), au
fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (5) noile
preţuri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei
impozabile, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcţiile
generale regionale ale finanţelor publice”.
Având în vedere expunerea de motive nr. 14572 din 10.08.2016 a Președintelui privind
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.234 din 24.11.2015 privind stabilirea
preţurilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2016
Ţinând cont de dispoziţiile articolului 91 alin.1 lit.(f) din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, conform cărora ,,consiliul judeţean îndeplineşte următoarele
categorii principale de atribuţii”: alte atribuţii stabilite de lege,

În temeiul art.98 coroborat cu art.44 din Legea nr.215/2001, cu completările şi modificările
ulterioare care stipulează: „ proiectele de hotărâre nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate.....”,
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
adoptarea unui proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor
nr.234 din 24.11.2015 privind stabilirea preţurilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul
fiscal 2016 astfel:
- Grâu…………...

0,50 lei/kg fără T.V.A

- Porumb…………

0,50 lei/kg fără T.V.A

DIRECTOR GENERAL
Ec. Dimitrie MUSCA
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii în
solidar, cu întocmitorul înscrisului.

ŞEF SERVICIU,
Mariana VANŢ
îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial.

VIZAT SERVICIUL JURIDIC- CONTENCIOS
Am luat la cunoştintă de acest înscris oficial şi îmi asum responsabilitatea
din punct de vedere al legalităţii.

Nr.14574/10.08.2016
PROIECT
HOTĂRÂREA Nr._______
Din____________________
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 234 din 24.11.2015
privind stabilirea preţurilor medii
la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2016

Având în vedere Expunerea de motive nr.14572 din 10.08.2016, Raportul de specialitate
al Direcţiei Generale Economice nr.14573 din 10.08.2016 și raportul de avizare al Comisiei
Pentru Protecţia Mediului, Turism şi Agricultură nr._______din_______2016,
Luând în considerare adresa nr.2638/09.08.2016, a Direcţiei Pentru Agricultură Bihor,
înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr. 14387/09.08.2016;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 84 alin.5 și alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare;
- art.91 alin.1 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.115 alin.1 lit.(c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE,
Art. 1. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 234 din 24.11.2015
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Generală Economică,
Art.3. Aducerea la cunostinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Monitorul Oficial a judeţului Bihor.
Art. 4. Prezenta se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Județul Bihor;
- Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor;
- Direcţia Generală Economică;
- Compartimentul Relaţii cu Consilierii;
- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca;
- Direcţia pentru Agricultură Bihor.
PREŞEDINTE
Pásztor Sándor

VIZAT:
PREȘEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR

ANEXA
la H.C.J. Bihor nr.______ din ___________ privind stabilirea prețurilor medii la
produsele agricole vegetale aferente arendei fără T.V.A., pentru anul fiscal 2016

Propuneri
1. Grâu…………........... 0,50 lei/kg
2. Orz…………………..0,60 lei/kg
3. Porumb……………..0,50 lei/kg
4. Floarea soarelui…….1,20 lei/kg
5. Rapiţă ulei…………..1.30 lei/kg
6. Soia………………….1.20 lei/kg
7. Cartofi………………0.80 lei/kg
8. Mere…………............1.45 lei/kg
9. Piersici……………….2,10 lei/kg
10. Prune……………….1,10 lei/kg.

