
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.140/2008 
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură  

în contractul de arendă pentru anul fiscal 2009 
 
 având în vedere adresa nr.2951 din 30. 09.2008 a Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală Vaslui; 
 având în vedere dispoziţiile art.62 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Consiliul judeţean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Articol unic - Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pe anul 2008, preţuri vehiculate 
pe piaţă, în vederea evaluării în lei a arendei stabilite în natură pentru anul fiscal 2009, după cum 
urmează: 
  a) grâu                                       = 0,4 lei /kg 
  b) porumb boabe                       = 0,5 lei /kg 
  c) floarea soarelui                      = 0,8lei /kg 
  d) orz                                         = 0,5 lei /kg 
 
             e) struguri pentru vin                 = 0,7 lei /kg 

                                                                                              Vaslui, 29 octombrie 2008 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                                Contrasemnează:  
                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                                Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în 

contractul de arendă pentru anul fiscal 2009 
 
    În conformitate cu dispoziţiile art.62 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din OUG nr.138 din 
29 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în cazul în 
care arenda se exprimă în natură evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor 
agricole. În acest sens, preţurile medii ale acestor produse agricole se stabilesc prin hotărâre a consiliului 
judeţean dată în baza propunerilor direcţiei teritoriale de specialitate a Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale, hotărâre ce trebuie emisă înainte de începerea anului fiscal. 

Prin adresa Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui nr.2951/30.09.2008 s-a 
propus ca preţul grâului, care constituie baza calculării valorii arendei stabilite în natură, să fie de 0,4 
lei/Kg, porumb boabe - 0,5 lei/kg, floarea soarelui – 0,8 lei/kg, orz - 0,5 lei/kg şi struguri pentru vin – 0,7 
lei/kg. 

Având în vedere cele mai sus menţionate s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care vi-l 
supun dezbaterii şi aprobării în forma prezentată. 

 
PREŞEDINTE, 

Vasile Mihalachi 
 


