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HOTĂRÂREA nr. 294 

• 
privind preţurile medii ale principalelor produse agricole din judeţul Iaşi, pentru 

anul fiscal 2022 

Consiliul Judeţean laşi, 

A vând În vedere: 

a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind preţurile medii ale 
principalelor produse agrieole din judeţul laşi, pentru anul fiscal 2022, prezentat de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr. 35680/ 13.10.2021; 

b) Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind preţurile medii ale 
principalelor produse agricole din judeţul Iaşi, pentru anul fiscal 2022, elaborat de către 
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperare Creanţe - Direcţfa Economică. 

înregistrat sub nr. 35681113.10.202 1; 

c) Nota de fundamentare a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi transmisă cu 
adresa m. 8492/20.09.202 1, înregistrată la Judetul laşi - Consi liul Judetean laşi sub nr. 
32387/21.09.2021 , compl etată cu adresa nr. 8768/28.09.2021 , înregistrată la Judeţul laşi 

- Consiliul Judeţean laşi sub nr. 33275/28.09.2021 , privind preţurile medi'i ale 
principalelor produse agricole din judeţul laşi, pentru anul fiscal 2022; 

d) Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

u I teri oare; 

e) A vizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean laşi din data de 19 
octombrie 2021 ; 

t) Votul exprimat de către consilierii judeţeni şi Preşedintele Consi liului Judeţean 
laş i în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean laşi din data de 20 octombrie 202 l 
şi consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi "Pentru"; 

În temeiul art. 196, alin. (I), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă preţurile medii ale principalelor produse agricole din judeţu l 
laşi. pentru anul fiscal 2022, conform Anexei, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
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Art. 2. Prevederile prezentei Hotărâri intră în vigoare începând cu data de 
Ol.O l.2022. 

Art. 3. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi , prin unităţile fiscale din subordine. 

Art. 4. Prezenta H~tărâre va fi înaintată în copie: 

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi , 

b) Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi, 

c) Serviciului Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperare Creanţe din cadrul 
Direcţiei Economice - Consiliul Judeţean laşi , 

d) Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi . 

Art. 5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi 
asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu 
atribuţii în acest sens. 

HCJI nr. 294/20.10.2021 

Dată astăzi: 20 octombrie 2021 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRET AR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Lăcrămi Vernică-Dăscălescu 
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ONSILIL L JI rm:·rEAN !AŞI 

Anul! ~46r 

Anu ,io. OCT 7)W 

Pl~EŢURILE MEDII ALE PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE 
DIN .JUDEŢUL IAŞI, PENTRU ANUL FISCAL 2022 

Nr. Denumirea produselor 
crt. 

I Grâu 
2 Orz 
3 Orzoaică 

4 Secară 

5 Porumb 
6 Ovăz 

7 Triticale 
8 Cartofi 
9 !V1ere 
10 Floarea soarelu i 
li Soia 
12 Fasole 
13 Lucernă masă verde 

PREŞEifi 
Costel AL 

ŞEF SERVICIU, 

i111ocm11m·11/ i11scnsullfl 

L '/ k e1 '2 
Preţuri medii Preţuri medii pentru 

aprobate prin HCJI anul2022 
nr. 306/25.11.2020 lei/kg 
- valahilc în anul 

2021 
lei/kg 

-

0,55 0,60 

0,55 0,55 

0,50 0,50 

0,50 0,55 

0,60 0,60 

0,45 0,50 

0,55 0,50 

0,80 1,00 

1,00 1,00 

1,20 1,20 

1,20 1,20 

5,00 5,00 

0,10 0,10 
-
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Monica Antonica Patra~cu 
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HOTĂRÂREA nr. 295 

• 
privind preţul mediu la masa verde de pe pajişti din judeful Iaşi, pentru recolta 

anului 2022 

Consiliul Judeţean Iaşi, 

A vând în vedere: 

a) Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind preţul mediu la masa 
verde de pe pajişti din judeţul Iaşi , pentru recolta anului 2022, prezentat de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, în calitatea sa de iniţiator. înregistrat sub 
nr. 35682/ 13.10.2021; 

b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind preţul mediu la masa 
verde de pe pajişti din judeţul laşi, pentru recolta anului 2022, elaborat de către Serviciul 
Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperare Creanţe - Direcţia Economică, înregistrat sub 
nr. 35683/13.10.2021; 

c) Nota de fundamentare a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană. Iaşi transmisă 

cu adresa nr. 8491/20.09.2021 , înregistrată la Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi sub 
nr. 32389/21.09.2021, privind preţul mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul laşi, 

pentru recolta anului 2022; 

d) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările 
ulterioare; 

e) Ordinul nr. 407/07.06.2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 
viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind 
aprobarea contractului - cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de paj işti aflate 
în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 

f) Ordonanţa 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 ; 

g) Hotărârea Guvernului nr. I 064/2013, privind aprobarea Nonnelor 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 ; 

h) Legea nr. 156/2015 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
agri,culturii; 
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i) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor acte 
normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii; 

j) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi din data de 19 
octombrie 202 1; 

k) Votul exprimat de către consilierii judeţeni şi Preşedintele Consiliului Judeţean 
Iaşi în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din' data de 20 octombrie 2021 
şi consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi "Pentru"; 

În temeiul art. 196, alin. (l ), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57 /03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. I. Se aprobă preţul mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul Iaşi , pentru 
recolta anului 2022, în valoare de 0,060 lei/kg. 

Art. 2. Prevederile prezentei Hotărâri intră în vigoare începând cu data 
01.01.2022. 

Art. 3. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. prin unităţile fiscale din subordine. 

Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi înaintată în copie: 

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ; 

b) Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi ; 

c) Direcţiei Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză ş1 Recuperare 
Creanţe din cadrul Consiliului Judeţean laşi ; 

d) Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi ; 

Art. 5. Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi 
asigurată de ~ re mpart:imentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu 
atribuţii în a est sen . 

HCJI nr. 295/20.10.2021 

Dată astăzi: 20 octombrie 2021 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Lăcrămio r Ve,ică-Dăscălescu 
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