
ROMÂNIA                                                                                                             
JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                  
 
                                                     HOTĂRÂREA  nr.  9 
                                                      din 15 februarie 2018 
 
 

privind: stabilirea venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în 

care arenda se exprima în natură, prin modificarea preţului produselor 

agricole/kg, pe anul 2018 
 
Consiliul Judeţean Vrancea, 
 
-văzând adresa Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Vrancea 

nr.9445/13.11.2017 si adresa Administratiei Nationale de Administrare Fiscala 

nr. 41462/20.10.2017; 

 

-având în vedere referatul Directiei Economice si Informatizare inregistrat la nr. 

18032/20.11.2017 privind stabilirea venitului anual din cedarea folosintei 

bunurilor in situatia in care arenda se exprima in natura, prin modificarea pretului 

produselor agricole/kg, pe anul 2018; 

 

-având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

-în temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică; 

 

- luând act de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul Consiliului  

Judeţean Vrancea şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Vrancea; 

 

-in baza art. 91 alin. 1 lit.”f” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

-în temeiul art. 115 alin. 1 lit. ”c” din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. In vederea calcularii veniturilor anuale brute obtinute din cedarea 

folosintei bunurilor in situatia in care arenda se exprima in natura, plata se 



 2

stabileste intr-o cantitate determinata de produse agricole, indiferent de culturile 

infiintate. 

 

Art. 2. Aprobarea pretului de 0,58 lei/kg – grau, 0,55 lei/kg – porumb, 1,20 lei/kg 

– floarea soarelui si 1,25 lei/kg -struguri pentru stabilirea venitului anual, pe anul 

2018, ce se va obtine din arenda, pentru contractele de arendare in care 

modalitatea de plata este prevazuta in natura. 

 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate celor interesaţi de 

Secretarul judeţului prin  Serviciul relatii publice, contencios, monitor oficial si 

arhivă. 
 

 

 
 

                                                    Preşedintele 
Consiliului Judeţean Vrancea 

Marian Oprişan 
 
 

 
                   Contrasemnează,  
                        Secretar al judeţului 
                                                                                                        Raluca Dan          






