
ROMANIA

stabilirea prelului mediu / tona de mase verde
anul

lnitiator: Pregedinte Nicolae Dobrovici Bacalbaga
Numdrul de inregistrare Si data depunerii proiectului: ,1968/ '

cadrul aparatului de specialitate
Finantelor Publice Galati, Drrecliei

al Consiliului Jud Galati, Diredei cenerale a
pentru Agricultu rgr co n sjliil-o r locale

Avand in vedere expunerea de motive a rnitiatorului;
Avand in vedere raportul de specialitate al directtilor din aparatul de specialitate

al Consiliului Judetului Galali;
Avand in vedere raportul de avizate al Comisiei de specialitate nr.l _ buget _

finante, strategii, studii gi prognozi economico-sociate gi al Comisiei de specialitaie nr
3 pentru dezvoltare urbanS gi rurald, agriculturA, conservarea 9i protectia medrului gi de
servicii publice ale Consiliului Judetului Galati;

Avand in vedere adresa Drrectiei penhu Agriculture Galati nr 513/15032014,
inregistraE la Consiliul Judetului Galati cu nr 1968/ 17.032014,

Avend in vedere art 6 alin (6) din Hoterarea Guvernului fi. 1}64tj1.122013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de
UrgentA a Guvernului N. 3412013 privind organizarea, administrarea 9i exploatarea
paji$tilor permanente gi pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr
't8l1991;

Avand in vedere art 62 atin (2^2) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificirile Si complet6rile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art 91 alin (j) lit. f) din Legea nr. 21512001 privind
administratia publica locale, republicate, cu modificerile gi completerile ulterioare;

ln temeiul ai 97 alin. (1) din Legea N.2j1l201j privind administratia publica
loca16, republicatd, cu modificarile gi completarile ulterioare

HOTAnAgrr:
A+.! Se stabilegte pretul mediu/tona de mase verde obtinutd de pe pajisti, in

valoare de 73 lei/ tone, pentru recolta anutui 20'14, din judetul Galati.

Consiliul Judelului calati;

Art.z Prezenta hotdrare se va comunica Directiei Economie $i Finante din

6' Alt/

'44{r-'PRE$Eq NT
Nicolae Dob ci Ba

Contrasemneazi entru I ita
Secretarul )udefului

Paul

ILLL

Cn.ougt C*rrVh.t4 t9 03 20t4
01 )a0SE CoMUNICA AsTAz, c I

SECRETARJUDET.
PAUL PUgctS \ N

al\'\\jr-


