CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU
PREȘEDINTE
Nr.21882 din 17.11.2021
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la
principalele produse agricole și al masei verzi de pășune
pentru anul 2022, în judeţul Bacău
Conform art. 84 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, “În
cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul
brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă
totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.
În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor
medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale
de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”
De asemenea, prin Ordinul comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2051/2013, au fost
aprobate contractele cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor.
În conformitate cu prevederile punctului IV alin. 1 din contractele cadru ”Preţul
concesiunii/închirierii este de .............. lei/ha/an, stabilit cu respectarea condiţiilor art. 6 alin.
(3) şi (4) 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
Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa
totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de ........... lei”.
Responsabilitatea fundamentării prețurilor medii la principalele produse agricole revine
Direcţiei pentru Agricultură Județeană Bacău.
Valorile propuse de Direcţia pentru Agricultură Județeană Bacău, transmise cu adresa
nr. 4840/11.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 21530/11.11.2021, au
fost fundamentate ținând cont de principalele cotații bursiere exprimate in lei de la Bursa
Română de Mărfuri pentru zona de est, si sunt următoarele:
Preţ mediu
Preţ mediu
aprobat pentru
propus pentru
Cultura
anul 2021
anul 2022
lei/kg
lei/kg
Grâu
0,60
0,80
Floarea soarelui
1,30
1,875
Porumb boabe
0,56
0,875
Rapiță
1,40
1,975
Masa verde de pășune
0,06
0,08
Prețurile medii propuse pentru anul 2022 la toate culturile prezintă creșteri comparative
cu cele din anul 2021, așa cum sunt prezentate mai jos:

- 0,20 lei pe kg la grău, de la 0,60 la 0,80 lei/kg;
- 0,575 lei pe kg la floarea soarelui, de la 1,30 la 1,875 lei/kg;
- 0,315 lei pe kg la porumb boabe, de la 0,56 la 0,875 lei/ kg;
- 0,575 lei pe kg la rapiță, de la 1,40 la 1,975 lei/kg;
-0.02 lei pe kg la masa verde de pășune, de la 0.06 la 0.08 lei/kg.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã, republicatã,
are ca scop implicarea activã a cetãţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în
procesul de elaborare a actelor normative şi implicit sporirea gradului de transparenţã la
nivelul administraţiei publice faţã de cetãţean. În aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã, republicatã, este supus consultãrii
publice orice proces de elaborare a proiectului unui act cu caracter normativ, adicã orice act cu
aplicabilitate generală, adoptat de o autoritate publicã. În acest sens, autoritatea administraţiei
publice are obligaţia sã publice anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, cu
cel puţin 30 de zile lucrãtoare înainte de supunerea spre avizare de cãtre autoritãţile publice, pe
site-ul propriu, la sediul propriu, într-un un spaţiu accesibil publicului, spre dezbatere publicã.
Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca
obiect prețurile medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul
2022, în județul Bacău motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
prețurile medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2022, în
județul Bacău.
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