
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 263 

din  17 decembrie 2020 
 

privind: stabilirea preţului mediu / tonă de  masă verde obţinută de pe pajişti pentru 
anul fiscal 2021 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12518/25.11.2020 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al  Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Galaţi nr. 
3275/10.11.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 10 485/10.11.2020; 
 Având în vedere prevederile  art. 84  din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;          
 Având în vedere art. 6 alin. (4) din Normele 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. 1064/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
          Având  în  vedere  prevederile  art.173, alin. (3), lit. c) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se stabileşte preţul mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti, în valoare 

de 36 lei/ tonă masa verde, pentru anul fiscal 2021. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale  a Finanţelor 

Publice Galaţi, Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
 Secretarul General al Judeţului,        
                 Coca Ionel         

Director Executiv  
                                                                                                                                          Stoica George 

Anişca Monica/06.11.2020          
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HOTĂRÂREA Nr. 264 

din 17 decembrie 2020 
 

privind:  aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului 
venitului brut din arendă pentru anul fiscal  2021, în judeţul Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galați Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10485/25.11.2020 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 - buget - finanţe, 
strategii,  studii şi  prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru 
dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii 
publice ale Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Galaţi nr. 
3275/10.11.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 10 485/10.11.2020; 
 Având în vedere prevederile art. 84 alin.(4) şi alin.(5)  din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
            Având  în  vedere  prevederile  art.173, alin. (3), lit. c) din Codul administrativ, 
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

    H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă preţurile medii la culturile de grâu, porumb, orz, floarea soarelui,  
soia si mazăre furajeră din recolta anului 2020, în vederea efectuării calculului  venitului 
brut obţinut din arendă, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2  Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale  a Finanţelor 

Publice Galati şi Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană  Galaţi.  
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
 Secretarul General al Judeţului,        
                 Coca Ionel   

                      Director Executiv 
              Stoica George 

 

Anisca Monica/17.11.2020 
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Anexa  
 
 

Fundamentare 
 privind preţurile medii de valorificare a produselor agricole în Judeţul Galaţi-

recolta anului 2020 
 

 
        -lei/kg- 

 
Nr.crt. 

 

 
Denumire  

Preţ mediu  
aprobat 
prin HCJ 

306/19.12.2019 

Preţ mediu 
pentru anul 2021 

1. 
 

Preţ mediu grâu 0.62 0.69 

2. 
 

 Preţ mediu porumb 0.55 0.70 

3. 
 

Preţ mediu orz 0.59 0.61 

4. 
 

 Preţ mediu floarea 
soarelui 

1.18 1.38 

5. 
 

Preţ mediu soia 1.27 1.47 

6. 
 

Preţ mediu mazăre 
furajeră 

0.61 0.61 

 
 
 


