
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea preţurilor medii la principalele  

produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2021, în judeţul Bacău 

 
Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară  din luna martie 2021;  

 Având în vedere dispoziţiile art. 84 alin. (4) şi alin (5)  din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului comun al Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de 

pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor și ale 

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, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1.064/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere propunerile transmise de Direcţia pentru Agricultură Județeană Bacău cu 

adresa nr. 7119 din 23.12.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. 20815 din 

23.12.2020 si nota de fundamentare înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 4074/10.03.2021;   

Luând în considerare Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 

4277 din 15.03.2021 cu privire la aprobarea preţurilor medii la principalele produse agricole și al 

masei vezi de pășune pentru anul 2021, Raportul Direcţiei Economice şi Mangementul Calităţii nr. 

4275 din 15.03.2021, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău și 

amendamentele consilierilor județeni: Pleșca George-Bogdan, Melinte Ion și Boca Laurențiu, 

formulate în plenul ședinței ordinare din data de 31.03.2021; 

În temeiul art.173, alin.(1), lit. f, al art.182 alin. (1) și al 196 alin. (1) lit. a din Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1- Se aprobă preţurile medii la principalele produse agricole în vederea evaluării arendei 

pentru anul 2021, după cum urmează: 

- grâu                          0,60 lei/kg 

- porumb                     0,56 lei/kg 

- rapiță                        1,40 lei/kg 

- floarea soarelui         1,30 lei/kg 

Art. 2- Se aprobă preţul mediu pentru masa verde de păşune de 0,06 lei/kg de masă verde, în 

vederea determinării preţului concesiunii/închirierii pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul 

public al comunelor, oraşelor, respectiv muncipiilor din judeţul Bacău. 

 Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Bacău, Direcţiei pentru Agricultură Județeană Bacău, Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi făcută publică, în condiţiile legii. 
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