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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 92 din 20.12.2013 privind 

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor 

anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2014 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere:  

         - Expunerea de motive nr. 5796 din 16.07.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa,  

Examinând: 

- Adresa nr. 5483 din 15.07.2014 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa; 

        -  Raportul   nr. 5816 din 17.07.2014 al  Direcţiei  Coordonare Organizare; 

        - Raportul nr. 5947 din 22.07.2014 al Comisiei economico-financiare şi agricultură, 

În conformitate cu: 

-  prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile art. 62 alin. (2^2) şi alin. (2^2.1) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 92 din 20.12.2013 privind 

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale 

brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2014; 

- prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 

29.08.2008 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:  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Art.1 La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 92 din 20.12.2013 privind stabilirea 

preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute 

din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2014 art. 1 lit. a), b) şi c) se modifică  

după cum urmează: 

 “Art.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe 

anul 2014, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează: 

a) grâu     - 0.675 lei/kg; 

b) orz      - 0.598 lei/Kg; 

c) rapiţă     - 1.329 lei/Kg.” 
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 01.08.2014.  

 

Art.3. Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, se va publica în presa locală şi pe                     

site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                                                     Contrasemnează 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                               Secretarul judeţului Ialomiţa 

           Adrian-Robert IONESCU 
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