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 CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 NR.22.696 din 22 noiembrie 2022  

 

 

ANUNŢ 
 

 Astăzi, 22 noiembrie 2022, Consiliul Județean Giurgiu, anunță deschiderea procedurii de 

transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2023. 

 - problema identificată: stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2023 

  - soluția propusă de actul normativ: stabilirea preţurilor medii la produsele agricole 

conform prevederilor art. 173 alin.1 lit.f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

- impactul scontat: stabilirea veniturilor din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul 

personal. 

 Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 

• referatul de aprobare nr.22.686/22.11.2022; 

• raport de specialitate nr.22.693/22.11.2022; 

• adresa nr.7793 din 14 noiembrie 2022 a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu. 

 Documentaţia poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituţiei, la https://cjgiurgiu.ro/consultari-si-dezbateri-publice-privind-

proiectele-de-acte-normative/  

• la sediul instituţiei: mun. Giurgiu, B-dul București, nr.10, jud. Giurgiu; 

• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii 

cu publicul al instituţiei. 

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

supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 06.12.2022. 

[X] prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul 

https://cjgiurgiu.ro/formulare; 

[X] ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro; 

[X] prin poştă, pe adresa mun. Giurgiu, B-dul București, nr.10, jud. Giurgiu; 

[X] la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: mun. Giurgiu, B-dul București, nr.10, jud. 

Giurgiu, între orele 0830-1600. 

 Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2023”. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet 

a instituției, la linkul https://cjgiurgiu.ro/consultari-si-dezbateri-publice-privind-proiectele-de-

acte-normative. 

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

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

telefon: 0372.46.26.20, e-mail cjg@cjgiurgiu.ro, persoană de contact: Florentina Dragomir. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu 

mailto:cjg@cjgiurgiu.ro
mailto:cjg@cjgiurgiu.ro


Proiect nr.311/22.11.2022 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

                       INIȚIATOR, 

                      PREȘEDINTE, 

                                Dumitru Beianu 

 

 

 AVIZAT, 

 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Aurelia Brebenel 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2023  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.22686 din 22 noiembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.22693 din 22 noiembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ; 

- adresa nr.7793 din 14 noiembrie 2022 a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu; 

- anunțul public nr.22696 din 22 noiembrie 2022; 

- avizul nr.________/_________2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri; 

- avizul nr.________/_________2022 al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.84 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă prețurile medii la produsele agricole pentru anul 2023, după cum 

urmează: 

- Grâu                   – 1,00 lei/kg.; 

- Orz                     – 0,90 lei/kg.; 

- Porumb              – 1,00 lei/kg.; 

- Floarea soarelui – 1,20 lei/Kg. 

 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Giurgiu pentru ducere la 

îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

 

Giurgiu, _____________ 2022 

Nr.______ 
Adoptată cu ____voturi „pentru”, ____ voturi „împotrivă” și ____ „abțineri”. 



CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

Nr.22686 din 22 noiembrie 2022 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean, în calitate de 

autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin care se precizează faptul că 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. 

Având în vedere adresa nr.7793 din 14 noiembrie 2022 a Direcţiei pentru Agricultură a 

Judeţului Giurgiu prin care ne comunică propunerile prețurilor medii la produsele agricole pentru 

anul 2023. 

Ţinând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura iniţierii proiectelor de 

hotărâri, prevăzută de art.182 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

INIŢIEZ 

 

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 

preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2023”. 

 

 Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ va 

întocmi Raportul de specialitate pe care-l vor susține în fața consiliului județean. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ 

Serviciul coordonare și control servicii publice de interes județean 

Nr. 22.693 din 22 noiembrie 2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole 

 pentru anul 2023” 

 

 

 În conformitate cu dispoziţiile art.173, alin.(1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean, în calitate de autoritate 

deliberativă a administraţiei publice locale, îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege. 

 

Având în vedere adresa nr.7.793 din 14 noiembrie 2022 a Direcţiei pentru Agricultură a 

Judeţului Giurgiu prin care ne comunică propunerea privind preţurile medii la produsele agricole 

pentru anul 2023. 

 

Potrivit dispoziţiilor art.84, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, în care se precizează ,,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 şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

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, în cadrul aceluiaşi termen, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, 

pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine.”, propunem aprobarea preţurilor medii la 

produsele agricole pentru  anul 2023, după cum urmează: 

 

- Grâu                   – 1,00 lei/kg.; 

- Orz                     – 0,90 lei/kg.; 

- Porumb               – 1,00 lei/kg.; 

- Floarea soarelui  – 1,20 lei/Kg. 

 

Faţă de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate care, împreună cu 

Proiectul de Hotărâre şi Referatul de aprobare, vor fi înaintate secretarului general al judeţului 

Giurgiu. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,             

                  Daniela Burcea    

             

                CONSILIER,       

                                                                                                                       Florentin Dragomir   


