
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. _______ 

din  _________________ 2020 
 

privind: stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul 
fiscal 2021 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.518/25.11.2020 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al  Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Galaţi nr. 
3275/10.11.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 10 485/10.11.2020; 
 Având în vedere prevederile  art. 84  din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;          
 Având în vedere art. 6 alin. (4) din Normele 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 Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
          Având  în  vedere  prevederile  art. 173, alin. (3), lit. c) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 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 36 lei/tona masă verde, pentru anul fiscal 2021. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Galaţi, Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
 Secretarul General al Judeţului,        
                 Coca Ionel         

Director Executiv  
                                                                                                                                          Stoica George 

 
 

Anişca Monica/06.11.2020          
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 12.518/25.11.2020 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului judeţean Galaţi privind stabilirea preţului mediu / 

tona de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2021 

 

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

spre adoptare proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde 

obţinută de pe pajişti pentru anul 2021, propus de Direcţia  pentru  Agricultură Judeţeană 

Galaţi şi comunicat prin adresa nr. 3275/10.11.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 

cu nr. 10 485/10.11.2020; 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Normele 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 Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările 

şi completările ulterioare: “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. 84  din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare.” 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. c) din Codul administrativ, aprobat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: 

„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: c) stabileşte şi aprobă 

impozite şi taxe, în condiţiile legii;” 

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde 

obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2021 îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 

 
 

                                                                                                             Director executiv, 
                                                                                                            Stoica George 

Anişca Monica/06.11.2020 

Direcţia Economie şi 
Finanţe,  

George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională,  

Laura–Delia ANGHELUŢĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 
 

Direcţia  
Arhitect Şef,  

_______________________ 
 

 
 

Direcția Tehnică, 
Elena SĂNDULACHE  

 
 

Direcţia Patrimoniu,  
Constantin CRISTEA 

 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice,  

Georgeta–Alina Nedelcu 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI  
Nr. 12.518/25.11.2020 

                 
 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre a Consiliului judeţean Galaţi privind stabilirea preţului mediu / 

tona de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2021 

 

 

 La solicitarea Consiliului Judeţean Galaţi (adresa nr. 10485/02.10.2020), Direcţia 

pentru  Agricultură  Judeţeană  Galaţi, cu adresa nr. 10485/10.11.2020, transmite propunerile 

în vederea  adoptării unei hotărâri privind  stabilirea preţului mediu/tona de masă verde 

obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2021. 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Normele 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 Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările 

şi completările ulterioare: “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. 84  din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare.” 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. c) din Codul administrativ, aprobat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: 

„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: c) stabileşte şi aprobă 

impozite şi taxe, în condiţiile legii;” 

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

Agricultură  Judeţeană  Galaţi, a calculat pe baza discuţiilor avute cu asociaţiile reprezentative 

de ovine şi taurine din judeţ, un preţ mediu de 36 lei/tonă masă verde, valabil pentru anul 

fiscal 2021. 

            Faţă de cele prezentate mai sus solicităm raportul de avizare al comisiilor de 

specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi şi supunem spre aprobare şedinţei în plen 

a Consiliului Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

                                                                                                                                      Director executiv, 
                                                                                                                                   Stoica George 

 
 
Anişca Monica/06.11.2020 


