
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                PROIECT 
           
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: stabilirea preţurilor medii  

ale produselor agricole pentru anul 2012 
           

         Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 6725/02.08.2012 cu privire la   

 proiectul de hotărâre nr. 6726/02.08.2012; 
- Prevederile art. 62 alin. (2

2
) si (2

4
) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu  modificările şi completările ulterioare; 
- Adresa nr. 21993/29.06.2012 a Directiei Generale  a 
Finantelor Publice Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr. 5473/02.07.2012; 
 

 În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) 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 stabilesc preţurile medii ale produselor agricole 
pentru anul 2012 la nivelul judeţului Olt, propuse de Direcţia pentru 
Agricultură Olt, după cum urmează: 
        - grâu – preţ mediu = 0,72 lei/kg; 
        - orz – preţ mediu = 0,70 lei/kg; 
        - porumb – preţ mediu = 0,75 lei/kg; 
        - rapiţă –  preţ mediu = 1,8 lei/kg; 
 - floarea soarelui – preţ mediu = 1,7 lei/kg. 



 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – 
Finanţe, Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a Judeţului Olt, Direcţiei pentru Agricultură Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

          

 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE  

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Paul STĂNESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 AVIZAT, 
                                                           Secretar al Judeţului Olt 
                                                                    Marin DOBRE 
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                  EXPUNERE de MOTIVE 

pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la:  
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole  

pentru anul 2012 
 

Proiectul de hotărâre propune: 
- stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2012. 

Conform prevederilor art. 62 alin. (2
2
) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 
în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza 
preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale 
consiliilor judeţene, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de 
specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri 
ce trebuie emise înainte de  începerea anului fiscal. Aceste hotărâri 
se transmit in cadrul aceluiaşi termen direcţiilor generale ale 
finanţelor publice judeţene pentru a fi comunicate unităţilor fiscale 
din subordine. 
 Totodata, incepand cu anul fiscal 2012, conform prevederilor 
art. 62 alin. (2

4
) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, impozitul pe veniturile din 
arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit 
la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra 
venitului net, impozitul fiind final. 

Astfel, având in vedere adresa nr. 21993/29.06.2012 a  Directiei 
Generala a Finantelor Publice Olt,  înregistrată la Consiliul Judeţean 
Olt sub nr. 5473/02.07.2012, prin care a transmis propunerile 
Direcţiei pentru Agricultură Olt privind preţurile medii ale principalelor 
produse agricole pentru anul 2012 (inaintate cu adresa nr. 
1372/27.06.2012), se stabilesc preţurile medii ale produselor 
agricole pentru anul 2012, astfel cum au fost comunicate în adresa 
sus menţionată. 



 
  
  
 Proiectul de Hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2012 a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale şi propunem aprobarea acestuia în forma 
prezentată. 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE  

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
        Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IM/2ex. 



 

1 

  CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                              
  Direcţia Buget - Finanţe                              
  Nr. 6727/02.08.2012                                       
                                                                                  AVIZAT, 
                                                                         VICEPREŞEDINTE 
                                                                            Ioan CIUGULEA       
 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
cu privire la: stabilirea preţurilor medii  

ale produselor agricole pentru anul 2012 
  

 
 Conform prevederilor art. 62 alin. (2

2
) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în 
cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face 
pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin 
hotărâri ale consiliilor judeţene, ca urmare a propunerilor direcţiilor 
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de  începerea anului fiscal. 
Aceste hotărâri se transmit in cadrul aceluiaşi termen direcţiilor 
generale ale finanţelor publice judeţene pentru a fi comunicate 
unităţilor fiscale din subordine. 
 Totodata, incepand cu anul fiscal 2012, conform prevederilor 
art. 62 alin. (2

4
) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, impozitul pe veniturile din 
arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de 
venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra 
venitului net, impozitul fiind final. 

Cu adresa nr. 21993/29.06.2012, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 5473/02.07.2012, Directia Generala a 
Finantelor Publice Olt  a transmis propunerile Direcţiei pentru 
Agricultură Olt privind preţurile medii ale principalelor produse 



 

2 

agricole pentru anul 2012, inaintate cu adresa nr. 1372/27.06.2012, 
după cum urmează: 
        - grâu – preţ mediu = 0,72 lei/kg; 
        - orz – preţ mediu = 0,70 lei/kg; 
        - porumb – preţ mediu = 0,75 lei/kg; 
        - rapiţă –  preţ mediu = 1,8 lei/kg. 
 - floarea soarelui – preţ mediu = 1,7 lei/kg. 

Având în vedere cele expuse, precum si solicitarea Directiei 
Generale a Finantelor Publice Olt de a comunica Hotararea 
Consiliului Judetean Olt cu privire la stabilirea preturilor medii ale 
produselor agricole pe anul 2012 , tinand seama de prevederile art. 
62 alin. (2

4
) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, propunem stabilirea preţurilor 
medii ale produselor agricole pentru anul 2012 , astfel cum au fost 
comunicate în adresa sus menţionată.   

  Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2012 îndeplineşte condiţiile legale şi 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
    
 

 Director Executiv,                                      
       Constanţa DUMITRU                               
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                   
 
 
 

 Şef Serviciu 
 Juridic - Contencios, 

        Ana Venera ŞTEFĂNESCU 
 
 
 
 
 
                                                                                        Compartiment 
                                                                                       Impozite şi Taxe 
                                                                                          Irina MITRICĂ 
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