
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: stabilirea pre ţurilor medii  
ale produselor agricole pe anul 2008 

 
           

         Având în vedere: 
 

-  Expunerea de motive nr. 1878/10.03.2009 cu privire la   
 proiectul de hotărâre nr. 1879/10.03.2009; 

 -   Raportul  Direcţiei Buget - Finanţe nr. 1880/10.03.2009; 
 -   Raportul nr. 2139/17.03.2009 al Comisiei pentru studii   
economico – sociale, buget – finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
-  Raportul nr. 2162/17.03.2009 al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerciale; 
-  Adresa nr. 1749/06.03.2009 a Direcţiei pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr. 1801/06.03.2009; 
-   prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 
privind  Codul Fiscal, cu  modificările şi completările ulterioare; 
   

 În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  

 
           Consiliul Jude ţean Olt  adoptă prezenta  h o t ă r â r e:    
     



 Art.1. Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pe 
anul 2008 la nivelul judeţului Olt, propuse de Direcţia pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Olt, după cum urmează: 
 - grâu – preţ mediu/piaţa liberă = 0,35-0,55 lei/kg; 
                      preţ depozitari/comercianţi = 0,35 - 0,50 lei/Kg. 
 - orz/orzoaică – preţ mediu/piaţa liberă = 0,40 - 0,45 lei/kg; 
                                  preţ depozitari/comercianţi = 0,45 - 0,50 lei/kg. 
 - porumb – preţ mediu/piaţa liberă = 0,30 - 0,40 lei/kg; 
                     preţ depozitari/comercianţi = 0,25 - 0,40. 
 - rapiţă –  preţ depozitari/comercianţi = 0,9 - 1,3 lei/kg. 
 - floarea soarelui – preţ depozitari/comercianţi 0,8 - 0,9 lei/kg. 
 Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – 
Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Olt, Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Olt. 
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