
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                     

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole  

în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, 

uzufructuari sau alţi deţinători legali pentru anul 2023 

 

 

Consiliul Județean Dâmbovița 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în 

vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari 

sau alţi deţinători legali pentru anul 2023, propus de domnul ȘTEFAN Corneliu - președintele 

Consiliului Județean Dâmbovița; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 392/27.10.2022; 

- raportul nr. 392/27.10.2022 al Direcţiei economice; 

            - avizele consultative ale comisiilor de specialitate; 

- prevederile art. 84 alin (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 6 din H.G.nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  adresa nr. 5559 /19.09.2022 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Dâmboviţa, 

înregistrată la Consiliul Județean Dâmbovița cu nr. 22262/ 20.09.2022; 

             -  prevederile art. 21 alin.(1) lit. b, alin. (3) lit. c si art.54 alin. (4) lit.c din Regulamentul de 

organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa;  

            - prevederile art.173 alin.(1) lit b, alin. (3) lit. c şi art.198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind  

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

           În temeiul art. 182 alin. (4), art.139 alin. (3) lit. c  coroborate cu art 196 alin (1) lit a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă prețurile medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor 

anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare sau închiriere pentru anul 2023, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                  

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică şi 

Compartimentul secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. 

 

         PREŞEDINTE,                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,                                        

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN                      jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU 

 

 

 

 

 

Nr. 458 

Data: 19.12.2022    



 

 

       Anexă la H.C.J.D. nr. 458/19.12.2022 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Produs Propunere preţ mediu 2023 

lei/kg 

1 Grâu 1,50 

2 Orz 1,30 

3 Orzoaică 1,30 

4 Ovăz 1,00 

5 Rapiţă 3,00 

6 Soia 2,20 

7 Floarea soarelui 2,70 

8 Porumb boabe 1,40 

9 Cartofi timpurii si de vară 0,60 

10 Cartofi de toamnă 2,00 

11 Fasole boabe 7,50 

12 Fasole păstăi 3,50 

13 Varză timpurie şi de vară 1,20 

14 Varză de toamnă 0,80 

15 Tomate câmp 3,00 

16 Castraveţi câmp 1,50 

17 Ardei gras 2,50 

18 Vinete  1,50 

19 Ceapă uscată 2,00 

20 Morcovi 1,50 

21 Salată verde 4,00 

22 Usturoi uscat 7,50 

23 Mere 2,00 

24 Prune 1,50 

25 Pere 2,50 

26 Cireşe 4,20 

27 Vişine 4,20 

28 Căpşuni 7,00 

29 Nuci în coajă 15,00 

              -lei/tonă 

30 Masă verde obţinută de pe pajişti 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


