
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013, 

în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

Consiliul Judeţean Covasna,  

 întrunit în şedinţa sa ordinară din data de ___________________, 

 analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu 

privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013, în 

vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

 văzând Raportul Direcţiei Economice precum şi Rapoartele de avizare ale 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, 

 ţinând cont de adresa nr. 22669/26.11.2012 a Direcţiei pentru Agricultură a 

Județului Covasna, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna 

sub nr. 10401/26.11.2012, 

fiind îndeplinite prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 

 având în vedere prevederile art. 62 şi 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 91, alin. (1), lit. „f” şi în temeiul art. 97 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, pentru anul fiscal 2013, 

în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

Covasna. 

 

Sf. Gheorghe la ____________. 

TAMÁS Sándor 

  Preşedinte 

 Contrasemnează: 

 VARGA Zoltán 

  Secretar al judeţului Covasna 



R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

P R E Ş E D I N T E      Nr. 10479/28.11.2012 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013, 

în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi art. 63 din Legea nr. 571/2003 Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care arenda sau chiria se achită 

în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole 

stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ca urmare a propunerilor direcţiilor 

teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, comunicate cu 

adresa nr. 22669/26.11.2012. Aceste preţuri sunt folosite pentru stabilirea venitului net 

anual din cedarea folosinţei bunurilor şi a plăţilor anticipate de impozit pe veniturile din 

cedarea folosinţei bunurilor. 

În acest sens, pe baza propunerii Direcţiei pentru Agricultură a Județului 

Covasna, supunem analizei şi adoptării consiliului judeţean proiectul de hotărâre cu 

privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013. 

 

Preşedinte, 

 

 

TAMÁS Sándor 
 

VS/VJ 

 

 


