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HO TAR.ARE „ 

r>riviod ap.robarea preţurilor medii la principalele 
produse. agricole şi al masei verzi de păşune pentru anul 2022, În judeţul Bacău 

Consiliul Judetean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2022; 

Avârtd în vedere dispoziţiile art. 84 alin. (4} şi alin (5) din Legea 221/:2015 J;?rivind Codul 
fiscal, cu modificările Şi completările ulterioare~ prevederile Ordinului comun af Minjsterului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
407/205 î/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de con.cesiune şi închiriere a suprafeţelor de 
paj işîi aflate în domeniul public/privat al comunelor. ()f'aşe1or, respectiv aî municipiilor $i 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 rtr- 18/1991, aprobat e prin Hotă.râr& Guvernului 
nr. 1.064/2013; cu modificări!.e *i completările ulterioare; 

Având în vedere propunerile transmise de Direcţia pentru :\gricultură Judeţeană Bacău cu 
adresa nr.4840111 , 11.2021 , înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub nr.21530/11.11.2021; 

Luând în con.s.iderare Ref~"fatul de aprobare al Preşedintelui Consiliultti Judeţean Bacău nr. 
1449/17.01.2022 cu privire la aprol:rarea preţurilor medii la principalele produse agricole şi al masei 
vezi de păşune pentru anul 2022, Raportul Direcţiei Economice nr. 145 1/ 17.02.2042 şi avizele 
comi:siilot de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău; 

În temeiul art.173, alin.(1), tit. f. at art.182 alin. ( l) şi al 196 alin. (1) lit. a din Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 - Se aprobă preiurile medii la principalele produse agricole în vederea evaluării 
arendei pentru anul 2022, după cam urmează: 

grâu 0,80 lei/kg 
porumb 0,875 Iei/kg 
rapiţă I ,975 J.ei/kg 
floarea soarelui 1,875 lei/kg 

. Art. 2 - Se aprobă preţul mediu pentru masa verde de păşune de 0,08 lei/kg de'fllâSă verde, 
în vederea determinării „ preţului concesiuniil'inchirieriî pentru suprafoţele de pajişti aflate în 
domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv muncipiilor din judeţul Bacău. 

A·rt. 3 - Prezenta botătâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei pentru 
Agricultură Judeţeană Bacău, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău, Prefoctului 
Judeţului Bacău şi va fi făcută publică, fo condiţ1ile legii. 
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CONTRASE " EAZA: 
SECRETARUL GENE L AL JUDEŢULUI 

dr. E1en~<;ă ăj°a ZARĂ. 
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