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R A P O R T 

 referitor la oportunitatea promovării proiectului de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii 

ale produselor agricole pe anul 2020 în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute                                                                              

din arendă de proprietarii de terenuri uzufructuari sau alţi deţinători legali 

 

 

 În conformitate cu art. 84 alin (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, evaluarea în lei a veniturilor în natură, realizate de 

proprietar, uzufructuar sau alţi deţinători legali din arendarea terenurilor agricole, se face pe 

baza preţurilor medii ale produselor agricole stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean ca 

urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Pe baza veniturilor obţinute în natură, se stabilesc la nivelul administraţiilor financiare 

decizii de impunere anuală pentru fiecare contribuabil de acest fel. 

 Deasemenea, potrivit art.6 alin.(4) 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 completarile ulterioare, 

preţul mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte se stabileşte, în condiţiile legii, prin 

hotărâri ale consiliilor judeţene şi se comunică consiliilor locale. 

 Pajiştile permanente sunt suprafeţe agricole de păşune şi fâneţe naturale sau cultivate, 

folosite pentru producţia de iarbă sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse de 

cel puţin 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor şi care sunt utilizate pentru păşunatul 

animalelor şi producerea de furaje, cu respectarea condiţiilor agricole şi de mediu. 

 Pe baza preţului mediu de masă verde obţinută de pe pajişti stabilit prin hotărârea 

consiliilor judeţene, consiliile locale încheie contracte de concesiune/închiriere cu crescătorii 

de animale din cadrul colectivităţii locale.  

Faţă de cele prezentate, având în vedere propunerile Direcţiei pentru Agricultură 

Dâmboviţa comunicate prin adresa nr. 5841/17.09.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa sub nr.18597/17.09.2019, vă supunem analizei şi aprobării următoarele niveluri 

ale preţurilor medii pentru produsele agricole ce vor fi practictate începând cu anul 2020: 

 

 

 

 

 



Nr. 

crt. 

Produs Propunere 2020 preţ mediu 

lei/kg 

1 Grâu 0,60 

2 Orz 0,55 

3 Orzoaică 0,60 

4 Ovăz 0,50 

5 Rapiţă 1,50 

6 Soia 1,70 

7 Floarea soarelui 1,20 

8 Porumb boabe 0,60 

9 Cartofi timpurii si de vară 0,60 

10 Cartofi toamnă 0,70 

11 Fasole boabe 5,50 

12 Fasole păstăi 1.50 

13 Varză timpurie şi de vară 0,60 

14 Varză toamnă 0,40 

15 Tomate câmp 1,80 

16 Castraveţi câmp 1,00 

17 Ardei gras 1,50 

18 Vinete  1,40 

19 Ceapă uscată 1,70 

20 Morcovi 1,20 

21 Salată verde 5,00 

22 Usturoi uscat 6,20 

23 Mere 1,00 

24 Prune 0.80 

25 Pere 1,80 

26 Cireşe 2.00 

27 Vişine 2.80 

28 Căpşuni 5,00 

29 Nuci în coajă 10,00 

          -lei/tonă 

30 Masă verde obţinută de pe pajişti 25 

 

 

 

  Director Executiv                                                                     Şef Serviciu Buget 

dr. ec. Silviana Marin                                                                ec. Corina Leotescu 
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     REFERAT 

        pentru proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor 

agricole pe anul 2020 în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de 

proprietarii de terenuri uzufructuari sau alţi deţinători legali 

 

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

completările ulterioare, evaluarea în lei a veniturilor în natură, realizate de proprietar, 

uzufructuar sau alţi deţinători legali din arendarea terenurilor agricole, se face pe baza 

preţurilor medii ale produselor agricole stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean ca 

urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Pe baza veniturilor obţinute în natură, se stabilesc la nivelul administraţiilor financiare 

decizii de impunere anuală pentru fiecare contribuabil de acest fel. 

 Deasemenea, potrivit art.6 alin.(4) 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 completarile ulterioare, 

preţul mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte se stabileşte, în condiţiile legii, prin 

hotărâri ale consiliilor judeţene şi se comunică consiliilor locale. 

 Pajiştile permanente sunt suprafeţe agricole de păşune şi fâneţe naturale sau cultivate, 

folosite pentru producţia de iarbă sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse de 

cel puţin 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor şi care sunt utilizate pentru păşunatul 

animalelor şi producerea de furaje, cu respectarea condiţiilor agricole şi de mediu. 

 Pe baza preţului mediu de masă verde obţinută de pe pajişti stabilit prin hotărârea 

consiliilor judeţene, consiliile locale încheie contracte de concesiune/închiriere cu crescătorii 

de animale din cadrul colectivităţii locale.  

Faţă de cele prezentate, având în vedere propunerile Direcţiei pentru Agricultură 

Dâmboviţa comunicate prin adresa nr. 5841 /17.09.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa sub nr.18597 /17.09.2019, vă supunem analizei şi aprobării următoarele niveluri 

ale preţurilor medii pentru produsele agricole ce vor fi practictate începând cu anul 2020: 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 

crt. 

Produs Propunere 2020 preţ mediu 

lei/kg 

1 Grâu 0,60 

2 Orz 0,55 

3 Orzoaică 0,60 

4 Ovăz 0,50 

5 Rapiţă 1,50 

6 Soia 1,70 

7 Floarea soarelui 1,20 

8 Porumb boabe 0,60 

9 Cartofi timpurii si de vară 0,60 

10 Cartofi toamnă 0,70 

11 Fasole boabe 5,50 

12 Fasole păstăi 1.50 

13 Varză timpurie şi de vară 0,60 

14 Varză toamnă 0,40 

15 Tomate câmp 1,80 

16 Castraveţi câmp 1,00 

17 Ardei gras 1,50 

18 Vinete  1,40 

19 Ceapă uscată 1,70 

20 Morcovi 1,20 

21 Salată verde 5,00 

22 Usturoi uscat 6,20 

23 Mere 1,00 

24 Prune 0.80 

25 Pere 1,80 

26 Cireşe 2.00 

27 Vişine 2.80 

28 Căpşuni 5,00 

29 Nuci în coajă 10,00 

          -lei/tonă 

30 Masă verde obţinută de pe pajişti 25 

 

 

 

 

                                                         PREŞEDINTE, 

          dr. jr. Alexandru Oprea 

 

 


