
         ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole în vederea evalu rii veniturilor în natur

ob inute din arend  de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau al i de in tori legali

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i adresa
Direc iei pentru Agricultur i Dezvoltare Rural  Maramure  nr.1066/ 29.02.2008 precum i avizul favorabil al
comisiei de specialitate;

Având în vedere dispozi iile art.62, alin (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile
i complet rile ulterioare;

 În baza art. 91 alin. (1) litera f) i art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administra iei publice locale,
republicat ;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1 Se aprob  pre urile medii ale produselor agricole în vederea evalu rii veniturilor în natur
ob inute din arend  de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau al i de in tori legali, conform anexei care face
parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  integral sau în
extras:

• Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
• Direc iei generale a finan elor publice  Maramure ;
• Direc iei juridice i administra ie public ;
• Compartimentului de preg tire a edintelor i rela ii cu consilierii;
• Direc iei economice;
• Partenerilor interesa i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 31 martie 2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

                                                                                              Contrasemneaz ,
                                                                                                              SECRETAR AL JUDE ULUI,
                                                                                                                      Dumitru Dumu a

Baia Mare, 31 martie 2008
Nr. 38



Anex
la Hot.C.J. nr.38 /31.03.2008

lei
Nr. crt. Produs agricol Pre  / KG

1 Grâu 0.52
2 Floarea soarelui 0.85
3 Soia 1.13
4 Porumb 0.48
5 Orz-orzoaic 0.48
6 Ov z 0.30
7 Cartofi de toamn 0.90
8 Cartofi timpurii i de var 1.00
9 Fasole boabe (uscat ) 1.85

10 Ceap  uscat 1.20
11 Varz  alb  de toamn 0.70
12 Varz  timpurie i de var 1.20
13 Tomate 2.40
14 Tomate verzi (pentru mur turi) 1.20
15 Vinete 1.10
16 Ardei gras 1.50
17 Ardei capia 1.70
18 Ardei gogo ar 1.60
19 Usturoi uscat 1.80
20 Castrave i de câmp 1.50
21 Mere 1.00
22 Pere 1.00
23 Cire e 10.00
24 Vi ine 3.00
25 Prune 3.10
26 Nuci în coaj 2.00


