HOTĂRÂRE
cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde
obținută de pe pajiști, pentru anul 2017
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 2079/09.03.2017 cu privire la
proiectul de hotărâre nr. 2080/09.03.2017;
- Raportul nr. 2081/09.03.2017 al Direcţiei Economice, Buget
- Finanţe;
- Raportul nr. 4146/26.04.2017 al Comisiei pentru Studii
Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană,
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- Raportul nr. 4170/26.04.2017 al Comisiei pentru agricultura,
silvicultura, industrie, servicii publice si comert;
- Prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1064/2013, modificată și completată prin
Hotărârea de Guvern nr. 78/2015;
- Prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa nr. 493/06.02.2017 a Direcției pentru Agricultură Olt,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1988/06.03.2017;
- Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin. (1), art.
98 coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1. Se stabilește prețul mediu/tonă masă verde obținută
de pe pajiști aflate pe teritoriul județului Olt, pentru anul 2017,
propus de Direcția pentru Agricultură Olt, în sumă de 30 lei.
Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în presa locală și se
comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, consiliilor
locale de pe raza județului Olt, Direcției pentru Agricultură Olt,
Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, în vederea aducerii
la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Olt.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi “pentru” .

