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Dosar III A-e-5  
COD F/PO-APC-02/06                                  
                                                            ROMANIA 
                                                     JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.284  

                                 din 29 noiembrie 2022 
 

privind: stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2023 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2022; 

Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul de specialitate al Directiei administratie publica, contencios si al Directiei Administrare 

Patrimoniu si Evidenta Bugetara precum si adresa Directiei pentru Agricultura Judeteana 

Braila nr. 4267/24.10.2022 inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.23300/25.10.2022, 

care cuprinde  propunerea pretului mediu al masei verzi obtinute de pe pajisti pentru anul 

2023, de 10 lei/tona ; 

 Vazand  avizele  Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 

judetului si Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, 

protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 

 In conformitate cu prevederile art.84,alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor art.6 alin.4 din Hotararea 

Guvernului 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 si ale Ordinului nr. 407/2013 al Ministrului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale privind aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a 

suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al 

municipiilor; 

Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicata; 

Avand in vedere prevederile art.173, alin.1, lit.”f” din Ordonanta de urgenta  nr. 57/2019 

privind  Codul administrativ; 

  



 

In temeiul prevederilor art.182 alin.1  si art.196 alin.1 lit.”a” din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T A R A S T E: 

 

Art.1. - Se stabileste pretul mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul fiscal 2023, 

in suma de 10 lei/tona, la nivelul Judetului Braila. 

Art.2. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 

administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata : Directiei Regionale a 

Finantelor Publice Galati, Directiei pentru Agricultura a Judetului Braila, Institutia Prefectului 

Braila, consiliilor locale din judetul Braila si persoanelor interesate. 

 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 

 




