
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
         

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde  

obținută de pe pajiști, pentru anul 2020 
           

         Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 2583/10.03.2020 al Președintelui     

 Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr. 2588/10.03.2020 al Direcției Economice, Buget - 

 Finanțe; 
- Avizul nr. 4250/28.04.2020 al Comisiei pentru agricultură,      

 silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 
- Avizul nr. 4246/28.04.2020 al Comisiei pentru studii 

 economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 
 administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Avizul nr. 4252/28.04.2020 al Comisiei pentru muncă, 
 protecție socială, activități sportive și de agrement; 

- 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, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederile art. 84 alin. (4), (5) și (8) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Adresa nr. 918/10.03.2020 a Direcției pentru Agricultură 
Județeană Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
2536/10.03.2020; 
- Prevederile art. 7  alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată. 



 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit c), art. 
182 alin. (1) și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin (3) lit. c) și art. 
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 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 2020, 
propus de Direcția pentru Agricultură Județeană Olt, în sumă de 30 
lei/tonă. 
         
 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 
Județeană Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

          

PREŞEDINTE  
Marius OPRESCU 
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Slatina, 30.04.2020 
Nr. 69 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi ”pentru”. 
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