
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR. ___________/2014 

cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014, 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 _________ 2014, 

 analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014, în vederea stabilirii 

venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, 

 având în vedere : 

-Raportul Direcţiei Economice precum şi Rapoartele de avizare ale Comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, 

 - adresele Direcţiei pentru Agricultură a Județului Covasna nr. 4014/18.12.2013 și nr. 

54/14.01.2014, înregistrate la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

11976/19.12.2013, respectiv 404/16.01.2014, 

- art. 62 şi 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

- art. 6, alin. (6) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 

H.G. nr. 1064/2013, 

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

în administraţia publică, 

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 2014, 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 ________________ 2014. 

TAMÁS Sándor 

  Preşedinte 

 Contrasemnează: 

 VARGA Zoltán 

  Secretar al judeţului Covasna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică după cum urmează: 

-1. ex. Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, 

-2. ex. Compartimentul administraţie publică, 

-1 ex. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna, 

-1 ex. Direcţia Economică. 

 

 

CsE 



Anexă 

la Hotărârea nr._____/2014 

 

 

 

Preţurile medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014,  

în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor  

conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 Codul fiscal 

 

 

- lei -  

Nr. 

crt. 

Produse agricole U.M. Preţ unitar 

1. Cartofi consum kg 0,65 

2. Grâu de panificaţie kg 0,60 

3. Porumb boabe kg 0,60 

4. Orz, orzoaică (furaj) kg 0,55 

5. Carne porcine (viu) kg 9,00 

6. Carne bovine (viu) kg 4,50 

7. Carne tineret bovin kg 9,00 

8. Lapte de vacă l 1,05 

9. Masă verde obținută de pe 

pajiști 

tonă 80,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

P R E Ş E D I N T E      Nr. 514/17.01.2014 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014, 

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 

adresele nr. 4014/18.12.2013 și 54/14.01.2014. 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 2014. 

 

Preşedinte, 

 

 

TAMÁS Sándor 
 

 

 

VS/VJ 


