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HăOăTă ăRăÂăRăE
cuăprivireăla:ăstabilireaăprețuluiămediu/ton ămas ăverdeă
obținut ădeăpeăpajiști,ăpentruăanulă2018
Avândăînăvedere:
- Expunerea de motive nr. 332/12.01.2018 cu privire la proiectul
de hotărâre nr. 333/12.01.2018;
- Raportul Direcției Economice Buget-Finanțe nr.334/12.01.2018;
- Raportul nr. 3468/28.03.2018 al Comisiei pentru studii
economico-sociale,
buget-finanțe,
integrare
europeană,
administrarea domeniului public și privat al județului;
- Raportul nr. 3526/28.03.2018 al Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;
- 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. 109/12.01.2018 a Direcției pentru Agricultură
Județene Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.
228/12.01.2018;
- Prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică,
republicată.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin. (1), art.
98 coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hăoătă ărăâărăe:
Art.1. Se stabilește prețulă mediu/ton ă mas ă verdeă obținut ă
deă peă pajiștiă aflate pe teritoriul județului Olt, pentru anul 2018,
propus de Direcția pentru Agricultură Județeană Olt, înăsum ădeă30ă
lei/ton .
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 Județene Olt, Administrației
Județene a Finanțelor Publice Olt, în vederea aducerii la îndeplinire,
Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituției Prefectului - Județul
Olt.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi ”pentru”.
IM/2 ex.

