
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

                        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta anului 2023 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.22687 din 22 noiembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.22694 din 22 noiembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ; 

- adresa nr.7794 din 14 noiembrie 2022 a Direcției pentru Agricultură a Județului Giurgiu; 

- anunțul public nr.22696 din 22 noiembrie 2022; 

- avizul nr.190/13.12.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.46/13.12.2022 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.6 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013; 

- 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 preţul mediu la masă verde pajişti naturale de 65,00 lei/tonă pentru 

recolta anului 2023. 

 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, consiliilor locale 

din Judeţul Giurgiu pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

       CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 
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