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  HOTĂRÂREA nr. 211/2020 
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de 

arendă pentru anul fiscal 2021 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 18997/02.12.2020; 
-  adresa nr. 10114/26.11.2020 a Direcției pentru Agricultură Județeană Vaslui,  prin care 

se propun prețurile medii ale produselor agricole pentru care arenda se exprimă în natură pentru 
anul fiscal 2021; 

- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul propriu al Consiliului 
Județean Vaslui nr. 19008/02.12.2020; 

 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, 
prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană;  

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit.f) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  
- art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 
în temeiul  art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Consiliul Judeţean Vaslui 

   H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1. - Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pe anul 2020, preţuri 
vehiculate pe piaţă, în vederea evaluării în lei a arendei stabilite în natură pentru anul fiscal 2021, 
după cum urmează: 
   a) grâu                                 = 0,60 lei/kg 
   b) orz               = 0,50 lei/kg 
   c) orzoaica              = 0,50 lei/kg 
   d) porumb           = 0,50 lei/kg 
   e) sorg              = 0,45 lei/kg 
   g) floarea-soarelui                      = 1,20 lei/kg 
   h) rapiță                                      = 1,30 lei/kg 
   g) soia               = 1,25 lei/kg 
   h) struguri     = 1,10 lei/kg 
   i) masă verde de pe pajiști  = 0,06 lei/kg 

 Art.2. - Prezenta se va comunica Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași, 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui, Direcției pentru Agricultură Județeană Vaslui și 
Instituției Prefectului - Județul Vaslui. 

                                                                                               Vaslui, 10 decembrie 2020                                                
                                                                                                     
 
                  PREȘEDINTE,  
                                   Dumitru Buzatu  
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 


