
 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. _____ 

din  ______________________ 2017 

 
privind: stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti, 
pentru anul fiscal 2017 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9910/11.01.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 - buget - 
finanţe, strategii,  studii şi  prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 
3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de 
servicii publice ale Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie Galaţi nr. 
1616/28.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9910/29.12.2016;   
 Având în vedere prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;          
 Având în vedere art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/04.02.2015 
privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 aprobate prin Hotărâre de Guvern 1064/2013; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se stabileşte preţul mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti, în 

valoare de 20 lei/ tona masă verde, pentru anul fiscal 2017. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a 

Finanţelor Publice Galati, Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie Galaţi şi consiliilor locale. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Fotea Costel 
 

 

 

Contrasemneazǎ pentru legalitate 

         Secretarul Judeţului, 

              Puşcaş Paul 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 9910/11.01.2017 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută 

de pe pajişti, pentru anul fiscal 2017 

 
Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 

Fotea Costel – propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului 

mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul 2017, propus de Agenţia 

Naţională pentru Zootehnie Galaţi şi comunicat cu adresa nr. 1616/28.12.2016, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi cu  nr. 9910/29.12.2016.       

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

78/04.02.2015 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991 aprobate prin Hotărârea de Guvern  nr. 1064/2013, precum şi art. 91 alin. (1) lit. f 

şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.    

 Şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi poate lua în dezbatere proiectul de 

hotărâre în forma prezentată.  

 
 DIRECŢIA ECONOMIE     DIRECTOR EXECUTIV, 
 ŞI FINANŢE           Stoica George 

 
 
 

 DIRECŢIA PATRIMONIU    DIRECTOR EXECUTIV, 
            Constantin Cristea 

 
 
 

 DIRECŢIA DE DEZVOLTARE   DIRECTOR EXECUTIV, 
 REGIONALǍ      Epure Camelia  

 
 
 
 

 DIRECTIA ARHITECT ŞEF           ARHITECT ŞEF, 
                                            Mărioara Dumitrescu 

 
 

 SERVICIUL CONTENCIOS ŞI            ŞEF SERVICIU 
 PROBLEME JURIDICE          Mişurnov Andrei  
  



        
CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI  
Nr. 9910/11.01.2017 

                 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută 

de pe pajişti pentru anul fiscal 2017 

 

 Agenţia Naţională pentru Zootehnie, prin Oficiul Judeţean de Zootehnie Galaţi cu 

adresa nr. 1616/28.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9910/29.12.2016  

solicită întocmirea proiectului de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde 

obţinută de pe pajişti pentru anul 2017. 

 Conform art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/04.02.2015 privind modificarea  

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 aprobate prin Hotărâre de 

Guvern 1064/2013, valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre 

producţia anuală disponibilă de iarbă şi preţul mediu al ierbii stabilit, în condiţiile legii, prin 

hotărârile consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Pentru preţul mediu pe tonă de masă verde pentru hectarul de păşune, Agenţia 

Naţională pentru Zootehnie prin Oficiul Judeţean de Zootehnie Galaţi, a calculat pe baza 

discuţiilor avute cu asociaţiile reprezentative, de ovine şi taurine din judeţ şi pe baza 

producţiilor obţinute pe ultimii 3 ani un preţ mediu de 20 lei/tonă masă verde, valabil pentru 

anul fiscal 2017. 

 Solicit raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum 

şi avizul Comisiilor de specialitate nr.1-6  ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 Având în vedere cele prezentate, solicit aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

 

 PREŞEDINTE,  
              

      Costel FOTEA 


