ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării
veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinţei bunurilor
prin închiriere, concesiune sau arendare, pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 23.12.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcției Economice, înregistrat sub nr. 17817 din 21.10.2019;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante si
Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului;
- adresa Direcţiei pentru Agricultură a Județului Călăraşi, nr. 4686/14.10.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 17505/16663;
- prevederile art. 84 alin. (5) din Codul Fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă preţurile medii ale produselor agricole în vederea calculării
veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinţei bunurilor prin închiriere, concesiune
sau arendare, pentru anul 2020, după cum urmează:
a) grâu:
0,64 lei/kg;
b) porumb:
0,59 lei/kg;
c) floarea soarelui:
1,25 lei/kg;
d) orz:
0,59 lei/kg;
e) masă verde pajiști:
60,00 lei/tonă.
Art. 2. – Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
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