
 

 

 

  

 
 

 

  

     ANUNȚ 

 

 

 

         Astăzi, 14.10.2022 Consiliul Județean Olt, anunță deschiderea 

procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a 

proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la 

stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023. 

 

 

Proiectul de hotărâre menționat propune stabilirea prețurilor medii ale 

produselor agricole pentru anul 2023. 

 

Impactul actului normativ îl reprezintă posibilitatea calculării 

impozitului pe veniturile din arendă pentru terenurile agricole de pe raza 

județului Olt. 

 

 

        Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 

 

Nr.11416/13.10.2022 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22 
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                                                                                    PROIECT 

                                                                                           Nr. 153/13.10.2022 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: stabilirea prețurilor medii  

ale produselor agricole pentru anul 2023 
           

         Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 11397/13.10.2022 al Președintelui 

Consiliului Județean Olt; 
- prevederile art. 84 alin. (5) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind    

 Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Adresa  nr. 22971/15.09.2022 a Direcției pentru Agricultură 
Județeană Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
10421/20.09.2022; 

- prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, 
modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2022, 
 

  În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c), art. 182 
alin (1) și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. c) și art. 196   alin. 
(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
           Consiliul Județean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e.   
     

 Art.1. Se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole pentru 
anul 2023 la nivelul județului Olt, propuse de Direcția pentru 
Agricultură Județeană Olt, pentru evaluarea în lei a arendei care se 
exprimă în natură, conform legii, după cum urmează: 
       - grâu – preț mediu = 1,20 lei/kg; 
        - orz – preț mediu = 1,10 lei/kg; 
        - floarea soarelui – preț mediu = 2,40 lei/kg 
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 - rapiță –  preț mediu = 2,80 lei/kg; 
 - porumb – preț mediu = 1,20 lei/kg. 
        Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în presa locală și se 
comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Olt, Direcției pentru Agricultură Județeană Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt 
și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

          

 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE  

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                AVIZAT, 
                                                     Secretar General al Județului Olt 
                                                               Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT de APROBARE 
la  proiectul de hotărâre cu privire la: 

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole 
pentru anul 2023 

 
Proiectul de hotărâre propune stabilirea preţurilor medii 

ale produselor agricole pentru anul 2023. 
 Conform prevederilor art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 
privind  Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în 
cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se 
face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin 
hotărâri ale consiliilor judeţene, 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 in cadrul 
aceluiaşi termen direcţiilor generale regionale ale finanţelor 
publice pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine. 
 Totodată, conform prevederilor art. 84 alin. (8) din Legea          
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, impozitul pe veniturile din arenda se calculează prin 
reținere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plății 
venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, 
impozitul fiind final. 

Consiliul Județean Olt a solicitat Direcției pentru Agricultură 
Județeană Olt, cu adresa nr.9778/05.09.2022, propunerile 
acesteia referitoare la stabilirea prețurilor medii pentru anul 2023 
la toate produsele agricole care se pretează a fi cultivate pe 
terenurile agricole de pe raza județului Olt, în vederea adoptării 
hotărârii Consiliului Județean Olt cu privire la aprobarea prețurilor 
medii ale produselor agricole pentru anul 2023. 



Cu adresa nr. 22971/15.09.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 10421/20.09.2022, Direcția pentru 
Agricultură Județeană Olt a transmis propunerile sale privind 
prețurile medii la principalele produse agricole, pentru anul 2023, 
după cum urmează: 
 - grâu – preț mediu = 1,20 lei/kg; 
 - orz – preț mediu = 1,10 lei/kg; 
 - floarea soarelui – preț mediu = 2,40 lei/kg 
 - rapiță –  preț mediu = 2,80 lei/kg; 
 - porumb – preț mediu = 1,20 lei/kg. 

Având în vedere cele expuse, prin proiectul de hotărâre se 
propune stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru 
anul 2023 la nivelul județului Olt, astfel cum au fost comunicate 
de Direcția pentru Agricultură Județeană Olt în adresa anterior 
menționată.   
 Proiectul de Hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii 
ale produselor agricole pentru anul 2023 a fost întocmit cu 
respectarea prevederilor legale şi propun aprobarea acestuia în 
forma prezentată. 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE  

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
        Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IM/2ex. 
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  CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                              
  Direcţia Economică, Buget - Finanţe                              
  Nr. 11400/13.10.2022                                       
                                                                                         
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre cu privire la: stabilirea preţurilor medii  

ale produselor agricole pentru anul 2023 
  
 

 Conform prevederilor art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 
privind  Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul 
în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza 
preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale 
consiliilor judeţene, 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 in cadrul aceluiaşi termen direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din 
subordine. 
 Totodată, conform prevederilor art. 84 alin. (8) din Legea          
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, impozitul pe veniturile din arenda se calculează prin 
reținere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plății venitului, 
prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final. 

Consiliul Județean Olt a solicitat Direcției pentru Agricultură 
Județeană Olt, cu adresa nr.9778/05.09.2022, propunerile acesteia 
referitoare la stabilirea prețurilor medii pentru anul 2023 la toate 
produsele agricole care se pretează a fi cultivate pe terenurile 
agricole de pe raza județului Olt, în vederea adoptării hotărârii 
Consiliului Județean Olt cu privire la aprobarea prețurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2023. 

Cu adresa nr. 22971/15.09.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 10421/20.09.2022, Direcția pentru Agricultură 
Județeană Olt a transmis propunerile sale privind prețurile medii la 
principalele produse agricole, pentru anul 2023, după cum urmează: 
 - grâu – preț mediu = 1,20 lei/kg; 
 - orz – preț mediu = 1,10 lei/kg; 
 - floarea soarelui – preț mediu = 2,40 lei/kg 
 - rapiță –  preț mediu = 2,80 lei/kg; 
 - porumb – preț mediu = 1,20 lei/kg. 
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Având în vedere cele expuse, prin proiectul de hotărâre se 
propune stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 
2023 la nivelul județului Olt, astfel cum au fost comunicate de Direcția 
pentru Agricultură Județeană Olt în adresa anterior menționată.   

  Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2023 îndeplinește condițiile legale şi 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

Director executiv, 
Constanţa DUMITRU 

 
 

 
 

                                                                     Şef Serviciu  
                                                                    Buget, Impozite şi Taxe 

                                                                        Nicolaie BUŞOIU 
 
 
 
 
 

       
Şef Serviciu Juridic – Contencios, 

Alin – George RUȚĂ 
 

 
 
 
 
 

           Întocmit, 
          Irina MITRICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IM./2ex.  



              Documentația poate fi consultată: 

- pe pagina de internet a  Consiliului Județean Olt la adresa www.cjolt.ro; 

-la sediul Consiliului Județean Olt din Slatina, Bulevardul A.I.Cuza  nr.14 

-la Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională. 

-proiectul de hotărâre cu documentația de bază se poate obține, în copie, pe 

bază de cerere depusă la Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență 

Decizională. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 

act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la 

data de 24 octombrie 2022: 

-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: cjolt@cjolt.ro; 

-prin poștă la adresa Slatina, Bulevardul A.I.Cuza  nr.14, județul Olt 

-la sediul instituției, la Registratură, la adresa Slatina, Bulevardul 

A.I.Cuza  nr.14, județul Olt, între orele 08.00-16.30. 

           Materialele transmise vor purta mențiunea “Propuneri cu privire la 

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023.”       

         Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate 

pe pagina de de internet a instituției la linkul https://www.cjolt.ro/ro/legea-nr-52-

2003/proiecte-hotarari-2022.html. 

         Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în 

scris. 

         Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care 

să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este 

cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau 

instituție publică până la data de 24 octombrie 2022. 

       Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de 

contact: 

           -telefon 0249/431080, int.123, 

          - e-mail :cjolt@cjolt.ro, 

         - persoană de contact Țolu Magdalena. 

 

  PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

 
Serviciul Relații Publice, ATOP și       

    Transparență Decizională  

           Magdalena ȚOLU 

 


