
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
   
 

HOTĂRÂREA nr.172  
din 29 decembrie 2022 

privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în 
anul 2023, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de 

proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali 
 

 
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 19693 din 04.11.2022 al preşedintelui Consiliului 
judeţean; 

 - raportul de specialitate nr. 19694 din 04.11.2022 al Direcţiei economice; 
 - prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 - prevederile art.173  alin. (1)  lit.  f)  raportate  la  prevederile  art.182 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare. 
 În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă preţurile medii la produsele agricole pentru anul 2023, care 
vor fi practicate în judeţul Sălaj şi vor fi luate în calcul la stabilirea arendei calculate 
în natură, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
economică. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:    

 Direcţia juridică şi administraţie locală; 
 Direcţia economică; 
 Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Sălaj; 
 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj. 

 
 
 
    PREŞEDINTE,                                                    Contrasemnează: 
                                                                                SECRETARUL GENERAL  
                                                                                          AL JUDEŢULUI, 
           Dinu Iancu-Sălăjanu                               

     Cosmin-Radu Vlaicu 
 
 



 
 
 

Anexă 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.172 din 29 decembrie 2022  privind 

stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2023, în 
vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, 

uzufructuari sau alţi deţinători legali 
 

 
 

PREŢURILE MEDII 
la produsele agricole care vor fi practicate în anul 2023 în judeţul Sălaj şi vor fi luate 

în calcul la stabilirea arendei calculate în natură 
 
Nr. 
crt.  

             
Denumire produs 

U/M 
lei/kg 

1. 

 
 
Cereale 

grâu 1,30 
orz 1,30 
ovăz 1,20 
orzoaică 1,30 
porumb  1,40 

2. Cartofi 1,80 
3.  Fasole boabe 9,00 

4. Legume ceapă 3,50 
morcovi 3,10 
usturoi 12,00 
tomate 5,00 
ardei 4,80 
castraveţi 3,20 

5. Fructe mere 3,00 
pere 4,90 
nuci 8,00 
struguri 2,50 

6. Fân natural 0,65 
7. Culturi furajere 

semănate în ogor 
lucernă  0,75 
trifoi  0,75 

8. Păşuni naturale masă verde 0,10 
9. Carne în viu  porcine 12,00 

bovine 7,00 
ovine 6,50 
păsări 5,50 

10.     Produse lactate lapte 2,10 lei/l 
smântână 13,00 
brânzeturi 11,50 

11. Ouă 0,80  lei/buc 
 
 


