
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                PROIECT 
                    nr. 44/16.03.2022 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde  

obținută de pe pajiști, pentru anul 2022 
           

         Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 2889/16.03.2022 al Președintelui     

 Consiliului Județean Olt; 
- Prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederile art. 84 alin. (4), (5) și (8) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Adresa nr. 935/10.03.2022 a Direcției pentru Agricultură 
Județeană Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
2728/14.03.2022; 
- 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 ugență a Guvernului nr. 



57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

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

 Art.1. Se stabilește prețul mediu/tonă masă verde obținută de 
pe pajiști aflate pe teritoriul județului Olt, pentru anul 2022, propus 
de Direcția pentru Agricultură Județeană Olt, în sumă de 30 lei/tonă.         
 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, consiliilor 
locale de pe raza județului Olt, Direcției pentru Agricultură 
Județeană Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
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                                                                                 AVIZAT 
                                                    Secretar General al Judeţului Olt 
                                                               Marinela Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la: 

stabilirea prețului mediu/tonă masă verde 
obținută de pe pajiști, pentru anul 2022 

 
Proiectul de hotărâre propune stabilirea prețului mediu/tonă masă 

verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2022. 
Conform prevederilor art. 84 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ”în cazul veniturilor 
obținute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut 
se stabilește pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părți și 
reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate și/sau echivalentul în lei al 
veniturilor în natură primite.” 

Dispozițiile alineatului (5) ale articolului indicat mai sus prevăd: ”în cazul 
în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza 
prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor 
județene și, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului București, ca 
urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de 
începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiași 
termen, direcțiilor regionale ale finanțelor publice, pentru a fi comunicate 
unităților fiscale din subordine.” 

De asemenea, potrivit art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
prețul mediu al ierbii obținută de pe pajiște se stabilește, în condițiile legii, prin 
hotărâri ale consiliilor județene. 

Conform art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 



18/1991, cu modificările și completările ulterioare, pajiștile permanente din 
extravilanul localităților sunt terenuri consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin 5 ani sau mai 
mult. 

 Pe baza prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști stabilit 
prin hotărâre a consiliilor județene, consiliile locale încheie contracte de 
concesiune/închiriere cu crescătorii de animale din cadrul colectivității locale.  

Cu adresa nr. 1730/16.02.2022, Consiliul Județean Olt a solicitat 
Direcției pentru Agricultură Județeană Olt propunerea referitoare la stabilirea 
prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiștile aflate pe teritoriul 
județului Olt, pentru anul 2022.   

Ca răspuns la adresa susmenționată, cu adresa nr. 935/10.03.2022, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 2728/14.03.2022, Direcția pentru 
Agricultură Județeană Olt a transmis propunerea sa privind prețul mediu/tonă 
masă verde obținută de pe pajiștile aflate pe teritoriul județului Olt, pentru 
anul 2022, după cum urmează: 
 preț mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști = 30 lei/tonă. 

Având în vedere cele expuse, ținând seama de prevederile art. 84 alin. 
(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, respectând 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, se propune 
stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști aflate pe 
teritoriul județului Olt, pentru anul 2022, așa cum a fost comunicat prin adresa 
Direcției pentru Agricultură Județeană Olt nr. 935/10.03.2022, respectiv 30 
lei/tonă.   

Proiectul de Hotărâre cu privire la stabilirea prețului mediu/tonă masă 
verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2022 a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale şi propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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R A P O R T 
la proiectul de hotărâre  cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă 

masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2022 
 

 
Conform prevederilor art. 84 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ”în cazul veniturilor 
obținute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut 
se stabilește pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părți și 
reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate și/sau echivalentul în lei al 
veniturilor în natură primite.” 

Dispozițiile alineatului (5) ale articolului indicat mai sus prevăd: ”în cazul 
în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza 
prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor 
județene și, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului București, ca 
urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de 
începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiași 
termen, direcțiilor regionale ale finanțelor publice, pentru a fi comunicate 
unităților fiscale din subordine.” 

De asemenea, potrivit art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
prețul mediu al ierbii obținută de pe pajiște se stabilește, în condițiile legii, prin 
hotărâri ale consiliilor județene. 

Conform art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările și completările ulterioare, pajiștile permanente din 
extravilanul localităților sunt terenuri consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin 5 ani sau mai 
mult. 

 Pe baza prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști stabilit 
prin hotărâre a consiliilor județene, consiliile locale încheie contracte de 
concesiune/închiriere cu crescătorii de animale din cadrul colectivității locale.  
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Cu adresa nr. 1730/16.02.2022, Consiliul Județean Olt a solicitat 
Direcției pentru Agricultură Județeană Olt propunerea referitoare la stabilirea 
prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiștile aflate pe teritoriul 
județului Olt, pentru anul 2022.   

Ca răspuns la adresa susmenționată, cu adresa nr. 935/10.03.2022, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 2728/14.03.2022, Direcția pentru 
Agricultură Județeană Olt a transmis propunerea sa privind prețul mediu/tonă 
masă verde obținută de pe pajiștile aflate pe teritoriul județului Olt, pentru 
anul 2022, după cum urmează: 
 preț mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști = 30 lei/tonă. 

Având în vedere cele expuse, ținând seama de prevederile art. 84 alin. 
(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, respectând 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, se propune 
stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști aflate pe 
teritoriul județului Olt, pentru anul 2022, așa cum a fost comunicat prin adresa 
Direcției pentru Agricultură Județeană Olt nr. 935/10.03.2022, respectiv 30 
lei/tonă.   
        Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea prețului mediu/tonă masă 
verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2022, îndeplinește condițiile legale și 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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