
ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂRE NR. ______/2022 
privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza 

evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, 
precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul fiscal 

2023, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita 
 
  
Consiliul Județean Harghita, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 106457/07.12.2022 a președintelui 
Consiliului Județean Harghita, dl Borboly Csaba, inițiat la propunerea Direcției 
economice, privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie 
baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor 
agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 
fiscal 2023, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita, Adresa 
nr. 106250/05.12.2022 a Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita, Raportul de 
specialitate nr. …………………………….. al Direcției juridice și administrație publică, 
Procesul-Verbal nr. 106540/07.12.2022 privind îndeplinirea exigențelor de 
transparență decizională, Avizul favorabil al Comisiei economice și investiții a 
Consiliului Județean Harghita şi Referatul de urgență nr. ………………………..; 
 În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, ale Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor 
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,  precum și ale 
art. 7 alin. (1) şi alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. ʺfʺ și a art. 196 alin. (1) lit. ʺaʺ din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă prețurile medii ale produselor agricole care constituie baza 
evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, 
precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul fiscal 2023,  

 



 
 

 
AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
Balogh Krisztina 

 
 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Consiliului 
Judeţean Harghita, Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei economice. 

 

 
 PREŞEDINTE                                    DIRECTOR EXECUTIV 
Borboly Csaba                  Bicăjanu Vasile 

 
 
 

 

VIZA JURIDICĂ 

Direcţia juridică şi administraţie publică 
Director executiv,  

VágássyAlpár 
    
 
 
 
 
 

Compartimentul  Cancelaria Consiliului 

Judeţean Harghita 
Szabó Zsolt Szilveszter 

 
 

 



a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita, conform Anexei 
nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează Direcția economică și Direcția juridică și administrație publică–
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita. 

 
Art.3. Hotărârea se comunică de către Direcția juridică și administrație publică, 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului 
Județean Harghita, dl Borboly Csaba, vicepreședinților, dl Barti Tihamér și dl Biró 
Barna-Botond, administratorului public, dl Incze Csongor, Direcției economice, 
Direcției juridice și administrație publică, Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană 
Harghita, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita. 
 Totodată, hotărârea se afișează la afișierul Consiliului Județean Harghita, se 
publică pe site-ul www.judetulharghita.ro, www.hargitamegye.ro, precum și în mass- 
media, conform legii, prin Direcția juridică și administrație publică - Compartimentul 
Cancelaria Consiliului Județean Harghita. 

 
 
……………………………………………… la …………….2022 
 
 
 

   CONTRASEMNEZĂ 
    PREȘEDINTE, SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 
   Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hargitamegye.ro/

