
 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. _____ 

din  ______________________ 2018 
privind: modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 246 din 19 
decembrie 2017 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în 
vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal  2018, în judeţul 
Galaţi  

Iniţiator: Preşedinte Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 740/02.02.2018 

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 Asociaţiei Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice- 
Galaţi nr. 16/09.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 740/10.01.2018; 
 Având în vedere prevederile art.84 alin.(4) şi alin.(5)  din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 modifică preţul mediu la soia din Anexa Hotărârii  Consiliului Judeţean 

Galaţi  nr.246 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor 
agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2018, în judeţul 
Galaţi, astfel: 

- poziţia 5 din Anexă preţul mediu la soia se modifică la valoarea 1.38 lei/kg. 
aferent anului 2017. 
 

Art.2  Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale  a 
Finanţelor Publice Galati şi Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană  Galaţi.  

 

    P R E Ş E D I N T E, 

Fotea Costel 
   
Contrasemneazǎ pentru legalitate 

         Secretarul Judeţului,         

              Puşcaş Paul 
Anisca Monica/17.01.2018 



  
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
Nr. 740/02.02.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea  Anexei 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 246/19 decembrie 2017 privind aprobarea 

preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă 
pentru anul fiscal 2018, în judeţul Galaţi. 

 
Iniţiatorul - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Fotea Costel– prezintă 

spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea  preţurilor medii ale produselor agricole 

din recolta anului 2017  necesare evaluării în lei a arendei exprimată în natură, valabile pentru 

anul fiscal 2018 în judeţul Galaţi. 

Asociaţia Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice- Galaţi cu adresa nr. 

16/09.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr.740/10.01.2018, solicită 

modificarea preţului mediu pentru soia în sensul introducerii în Anexa a preţului de 1.38 lei/kg. 

aferent anului 2017. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază  prevederile art.84 alin.(4) şi alin. (5) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare  şi 

prevederile 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.    

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea preţului mediu pentru soia  din 

Anexa HCJ nr. 246/19 decembrie 2017, privind aprobarea  preţurilor medii ale produselor 

agricole  în vederea calculului venitului brut din arendă valabile pentru anul fiscal  2018, în 

judeţul Galaţi, îndeplineşte condiţiile legale şi poate fi supus analizei în şedinţa în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentată. 

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 49 alin.(1), lit.b 

din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi. 

   

 DIRECŢIA ECONOMIE      DIRECTOR EXECUTIV, 
 ŞI FINANŢE            Stoica George 

 
 

 DIRECŢIA PATRIMONIU     DIRECTOR EXECUTIV, 
             Constantin Cristea 

 
 DIRECŢIA DE DEZVOLTARE    DIRECTOR EXECUTIV, 
 REGIONALǍ                      Epure Camelia 

 
 DIRECŢIA ARHITECT  ŞEF                ARHITECT ŞEF, 

                                               Mărioara Dumitrescu 
 
 

 SERVICIUL CONTENCIOS ŞI    ŞEF SERVICIU, 
 PROBLEME JURIDICE          

 
 
        



CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
Nr. 740/02.02.2018 

              
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea  survenită 
Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 246/19 decembrie 2017 privind 

aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut 
din arendă pentru anul fiscal 2018, în judeţul Galaţi. 

 

Asociaţia Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice- Galaţi cu adresa nr. 

16/09.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr.740/10.01.2018, solicită 

modificarea preţului mediu pentru soia, în sensul introducerii în Anexa HCJ nr. 246/19 

decembrie 2017, la cultura de soia, a preţului de 1.38 lei/kg. aferent anului 2017.  

Această hotărâre este  necesară organului fiscal, pentru a stabili impozitul pe venitul 

net anual impozabil datorat de persoanele fizice care realizează venituri, în baza unui 

contract de arendă, unde aceasta este exprimată în natură. 

 Pentru determinarea venitului net anual, este necesară cunoaşterea preţurilor medii 

ale produselor agricole stabilite pentru recolta anului 2017 în judeţul Galaţi.  

Având în vedere cele prezentate, supun spre analiză şi  aprobare proiectul de hotărâre 

privind modificarea preţului mediu pentru soia din Anexa HCJ nr. 246/19 decembrie 2017, 

privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole  în vederea calculului venitului brut 

din arendă valabile pentru anul fiscal  2018, în judeţul Galaţi, 

Faţă de cele expuse, solicităm raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 1 şi  3 

şi supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 
 
    Fotea Costel 

 
 

 
 


