CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
CABINET PREŞEDINTE

Nr._________ din ___________ 2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe
pajişte pentru anul fiscal 2017, pentru judeţul Bihor
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Bihor se propune stabilirea
prețului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte pentru anul fiscal 2017.
Propunerea reprezintă o punere în aplicare a prevederilor art. 6 alin. (4) din Normele
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin H.G. nr.1064/2013, cu modificările și completările
ulterioare.
În conformitate cu art.6 alin (4) din H.G. nr.1064/2013, stabilirea prețului mediu/tonă iarbă
(masă verde) este un atribut și în același timp o obligație a Consiliului Județean Bihor, acesta
constituind baza de calcul a prețului contractelor de concesiune /închiriere pentru suprafețele de pajiște
aflate în domeniul public al unităților administrativ teritoriale din Județul Bihor.
În baza propunerii Direcţiei Pentru Agricultură Bihor, transmisă prin adresa nr.2779 din
30.08.2016 înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr.16012 din 01.09.2016, prin proiectul de
hotărâre se are în vedere stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște
pentru anul 2017.
Față de cele de mai sus precizate, în temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale, cu completările şi modificările ulterioare,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN
SUPUNE SPRE APROBARE
adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe
pajişte de 40 lei/ tonă pentru anul fiscal 2017, pentru judeţul Bihor

PREŞEDINTE
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
Nr_________ din ___________ 2016

SE APROBĂ
VICEPREȘEDINTE
Traian BODEA

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe
pajişte pentru anul fiscal 2017, pentru judeţul Bihor

Având în vedere:
- Expunerea de Motive nr._________a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor prin care propune
aprobarea proiectului de hotarâre privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe
pajişte pentru anul fiscal 2017, pentru judeţul Bihor,
- Adresa nr. 2779 din 30.08.2016 înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr.16012 din
01.09.2016 prin care Direcţia Pentru Agricultură Bihor propune preţul mediu/tona de masă verde
obţinută pe pajişte pentru anul fiscal 2017.
Ținând cont de prevederile:
art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 care stipulează: „Valoarea ierbii
disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre producţia anuală disponibilă de iarbă şi preţul
mediu al ierbii stabilit, în condiţiile legii, prin hotărârile consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare."
art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările
ulterioare: „ În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va 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, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea
anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul aceluiaşi termen direcţiilor generale ale finanţelor
publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine”;
- art. 9 alin. (1) din Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
potrivit cărora „Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor,
respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin
primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale,
persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere,
în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute
în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani”.
Luând în considerare 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”;
Respectând prevederile articolului 7, alin.2 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare;
Raportat la cele prevăzute mai sus în temeiul art. 98 coroborat cu art.44, din Legea
nr.215/2001, cu completările şi modificările ulterioare, „ proiectele de hotărâre nu pot fi dezbătute dacă
nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate.....”.

PROPUNEM:
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea preţul mediu /tona de masă verde obținută de pe
pajişte de 40 lei/to pentru anul fiscal 2017, pentru judeţul Bihor.

ŞEF SERVICIU
Ec. Mariana VANŢ

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

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii în
solidar, cu întocmitorul înscrisului.

ÎNTOCMIT,
Viorica BUTIRI
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.

PROIECT
HOTĂRÂREA Nr._______
Din____________________
privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte pentru anul
fiscal 2017, pentru judeţul Bihor

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. _______ din _________2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor;
- Raportul de specialitate a Direcţiei Generale Economice nr. ______ din
____________.2016, privind aprobarea preţului mediu/ tona de masă verde obţinută de pe
pajişte pentru anul fiscal 2017, pentru judeţul Bihor;
- Raportul de avizare al Comisiei Pentru Protecţia Mediului, Turism şi Agricultură
nr._______din_______2016.
Luând în considerare adresa nr.2779 din 30.08.2016 a Direcţiei Pentru Agricultură
Bihor, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr.16012 din 01.09.2016.
Ţinând cont de prevederile:
- Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu
modificările şi completările ulterioare;
art. 6 alin. (4) Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
art. 84 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
art.91 alin.1, lit. (f) din Legea.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE,

Art. 1. Se stabilește preţul mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte de 40 lei/to, pentru
anul fiscal 2017 la nivelul judeţului Bihor.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Generală Economică.
Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Art. 4 Aducerea la cunostinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Monitorul Oficial a judeţului Bihor.
Art. 5. Prezenta se comunică la:
- Instituţia Prefectului Județul Bihor;
- Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor;
- Direcţia Generală Economică;
- Compartimentul Relaţii cu Consilierii;
- Direcţia pentru Agricultură Bihor;
- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca;
- Unitățile administrativ-teritoriale din judeţul Bihor.

PREȘEDINTE
Pásztor Sándor

