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H O T Ă R Â R E   
privind odifi area Hotărârii Co siliului Județea  Ialo ița r. 213 din 19.12.2017  

privind sta ilirea preţurilor edii ale produselor agri ole, î  vederea al ulării ve iturilor 
a uale rute o ţi ute di  edarea folosi ţei u urilor prin arendare, pe anul 2018 

 
Co siliul Judeţea  Ialo iţa, 
Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 14901/2018-V din 14.08.2018 a Preşedi telui 
Co siliului Judeţea  Ialo iţa; 

- Hotărârea Co siliului Județea  Ialo ița r. 213 din 19.12.2017 privind 
stabilirea preţurilor edii ale produselor agri ole, î  vederea al ulării ve iturilor 
a uale rute o ţi ute di  edarea folosi ţei u urilor pri  are dare, pe a ul 8, 

Examinând: 
- Adresa nr. 10562 din 10.08.2018 a Dire ţiei pentru Agricultură Judeţea ă 

Ialo iţa; 
        -  Raportul   nr.14903/2018-B din 14.08.2018 al  Dire ţiei  Buget  Fi a ţe; 
        - Raportul nr. 17477/2018 – R din 25.09.2018 al Comisiei economico-financiare 
şi agri ultură, 

În conformitate cu: 
-  prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea ad i istraţiei pu li e lo ale  

r. / ,  repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare; 
-  prevederile art. 84 alin. (4), (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, u odifi ările și o pletările ulterioare; 
- prevederile art.  ali .  și art.  di  Legea r. /  privi d or ele de 

teh i ă legislativă pe tru ela orarea a telor or ative, repu li ată, u odifi ările și 
o pletările ulterioare; 

- prevederile art. 84 și art. 6 di  Regula e tul de orga izare şi fu ţionare al 
Co siliului Judeţea  Ialo iţa, apro at pri  Hotărârea Co siliului Judeţea  Ialo iţa  
nr. 3 din 19.01.2017, u odifi ările şi o pletările ulterioare, 

  Î  te eiul art.  ali .  di  Legea ad i istraţiei pu li e lo ale r. / , 
repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare:  

 



Cod FP -07-06, Ed- 2vers.0 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.I La Hotărârea Co siliului Județea  Ialo ița r. 213 din 19.12.2017 privind 
stabilirea preţurilor edii ale produselor agri ole, î  vederea al ulării ve iturilor 
a uale rute o ţi ute di  edarea folosi ţei u urilor pri  are dare, pe a ul 8, 
art. 1 lit. a), b), c), d), e  și f  se odifi ă, după u  ur ează: 
 

” Art. 1 Î  vederea al ulării ve iturilor a uale rute o ţi ute di  are dare, pe 
anul 2018, se sta iles  preţurile edii ale produselor agri ole, după u  ur ează: 

a) grâu     - 0,68 lei/kg; 
b) orz     - 0,68 lei/kg; 
c) orz - ca bere   - 0,79 lei/kg; 
d) rapiță    - 1,56 lei/kg; 
e) floarea soarelui   - 1,35 lei/kg; 
f) porumb    - 0,71 lei/kg” 
 

Art.II Preze ta hotărâre devi e o ligatorie şi produ e efe te începând cu data 
de  a lu ii ur ătoare o u i ării a esteia Dire ţiei Ge erale Regio ale a Fi a ţelor 
Pu li e Ploieşti, Ad i istraţiei Judeţe e a Fi a ţelor Pu li e Ialo iţa.  

 
Art.III Preze ta hotărâre se va o u i a, pri  grija Dire ţiei Coordo are 

Organizare, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Ad i istraţiei 
Judeţe e a Fi a ţelor Pu li e Ialo iţa, urmând să fie publicată î  presa lo ală şi pe 
site – ul Co siliului Judeţea  Ialo iţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 

           Co trase ează 
      Se retarul judeţului Ialo iţa 

   Adrian Robert IONESCU 

 
   

 

 

 

Nr. 104                                                                       Rd/Oc 
Adoptată astăzi 27.04.2018                                                                                                                    HAM                   
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