
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE 
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,                                                       Avizat: 
                                                                                SECRETARUL GENERAL  
                                                                                          AL JUDEŢULUI, 
           Dinu Iancu Sălăjanu                               

     Cosmin-Radu Vlaicu 
 
 
 



 
 

Anexă 
la proiectul de hotărâre 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 
smântână 13,00 
brânzeturi 11,50 

11. Ouă 0,80  lei/buc 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE, 
Nr. 19693 din 04.11.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre  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 
 
 
 
 Conform prevederilor art. 84 alin. (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile obţinute din 
arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe 
baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor 
în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. 
 În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza 
preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâre de către Consiliul 
judeţean, 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, în cadrul aceluiaşi termen, 
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, pentru a fi comunicate unităţilor 
fiscale din subordine. 
 În aplicarea celor prezentate mai sus, Direcția pentru Agricultură Sălaj, prin 
adresa nr. 2075 din 03.10.2022, înregistrată la Consiliul județean Sălaj cu nr. 17306 
din 03.10.2022 transmite și propune spre aprobarea Consiliului județean prețurile 
medii la produsele agricole care vor fi practicate în anul 2023 în județul Sălaj, prețuri 
care pot fi luate în calcul la stabilirea arendei exprimate în natură. 
  În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu 
prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri în acest sens. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dinu Iancu-Sălăjanu 
 

 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 19694 din 04.11.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  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 
 
 

 În temeiul prevederilor art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, am solicitat Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Sălaj 

propunerile privind preţurile medii ale produselor agricole care vor fi practicate în anul 2023.  

 Ca răspuns la solicitarea noastră nr. 16542 din 20.09.2022, Direcţia Judeţeană pentru 

Agricultură Sălaj,  prin adresa nr. 2075 din 03.10.2022 înregistrată la Consiliul județean cu nr. 

17306 din 03.10.2022, ne-a transmis spre aprobare propunerile privind preţurile medii ale 

produselor agricole care vor fi practicate în anul 2023 în județul Sălaj, care pot fi luate în calcul la 

stabilirea arendei exprimate în natură.  

 Evoluția prețurilor medii propuse pentru anul 2023 comparativ cu prețurile medii 

aprobate pentru anul 2022 este următoarea: 

Nr. 
crt.  

             
Denumire produs 

Preț mediu  
2022 
lei/kg 

Preț mediu  
2023 
lei/kg 

Influențe 
2023 față 
de 2022 
lei/kg 

Influențe 
2023 față 
de 2022 

 % 

1. 

 
 
Cereale 

grâu 0,90 1,30 +0,40 +44,44 % 

orz 0,90 1,30 +0,40 +44,44 % 

ovăz 0,90 1,20 +0,30 +33,33 % 

orzoaică 0,90 1,30 +0,40 +44,44 % 

porumb  0,90 1,40 +0,50 +55,56 % 

2. Cartofi 1,10 1,80 +0,70 +63,64 % 

3.  Fasole boabe 7,00 9,00 +2,00 +28,57 % 

4. Legume ceapă 2,45 3,50 +1,05 +42,86 % 

morcovi 2,55 3,10 +0,55 +21,57 % 

usturoi 11,50 12,00 +0,50 +4,35% 

tomate 3,55 5,00 +1,45 +40,85 % 

ardei 4,50 4,80 +0,30 +6,67 % 

castraveţi 3,00 3,20 +0,20 +6,67 % 

5. Fructe mere 2,50 3,00 +0,50 +20,00 % 



pere 3,50 4,90 +1,40 +40,00 % 

nuci 7,00 8,00 +1,00 +14,29 % 

struguri 2,40 2,50 +0,10 +4,17 % 

6. Fân natural 0,45 0,65 +0,20 +44,44 % 

7. Culturi 
furajere 
semănate în 
ogor 

Lucernă  0,60 0,75 +0,15 +25,00 % 

Trifoi  0,60 0,75 +0,15 +25,00 % 

8. Păşuni 
naturale 

Masă verde 0,06 0,10 +0,04 +66,67 % 

9. Carne în viu  porcine 11,50 12,00 +0,50 +4,35 % 

bovine 6,50 7,00 +0,50 +7,69 % 

ovine 6,00 6,50 +0,50 +8,33 % 

păsări 5,00 5,50 +0,50 +10,00 % 

10.    Produse 
lactate 

lapte 1,90 2,10 +0,20 +10,53 % 

smântână 11,00 13,00 +2,00 +18,18 % 

brânzeturi 9,00 11,50 +2,50 +27,78 % 

11. Ouă 0,60 lei/buc 0,80 lei/buc +0,20 +33,33 % 

  

 Am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de preşedintele Consiliului judeţean şi am constatat 

legalitatea şi oportunitatea acestuia. 

  În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu 

prevederile art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Maruşca Leontina – Lucica 
 

 


