
Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.  

219/12.2018 

privind aprobarea pre țțțțurilor medii ale produselor agricole în vederea sta bilirii 
veniturilor din cedarea folosin țțțței bunurilor, în anul 2019  

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 19 decembrie 2018, legal 
constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 14566/18.10.2018, prin care se propune aprobarea prețurilor 
medii ale produselor agricole în vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinței bunurilor în anul 
2019, Raportul de specialitate al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ nr. 
14567/18.10.2018 și Adresa nr. 3442/28.09.2018 a Direcției Agricole Județene Tulcea, înregistrată la 
Consiliul Județean Tulcea cu nr. 11667/28.09.2018; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. 5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 91 alin (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 h o t ă r ă șșșș t e :  

  

Art. 1.  – Se aprobă prețurile medii ale produselor agricole, în vederea stabilirii veniturilor din cedarea 
folosinței bunurilor, în anul 2019, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumire produs PreŃul mediu 

 fără TVA 

1 grâu 0,63 lei/kg 

2 orz 0,62 lei/kg 

3 ovăz 0,47 lei/kg 

4 porumb 0,58 lei/kg 

5 floarea-soarelui 1,31 lei/kg 

6 soia 1,28 lei/kg 



7 rapiŃă 1,48 lei/kg 

8 fasole 7,95 lei/kg 

9 cartofi 1,20 lei/kg 

10 mere 2,65 lei/kg 

11 struguri de masă 3,80 lei/kg 

12 struguri pentru vinificaŃie 2,00 lei/kg 

13 legume, din care:  

a) varză 1,80 lei/kg 

b) ardei 3,15 lei/kg 

c) rădăcinoase 2,95 lei/kg 

d) tomate 3,15 lei/kg 

14 Masa verde  0,09 lei/kg 

  
Art. 2.  – Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției 
Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției Agricole 
Județene Tulcea și Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați și va asigura publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a instituției, www.cjtulcea.ro. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 
decembrie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abŃineri”, - voturi „împotrivă”. 
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