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ROMANIA 
     JUDETUL BRAILA 

                      CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                       HOTARAREA NR.309 
                                     din 21 decembrie 2020 

 
privind: stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pentru evaluarea in lei a 

venitului brut, in cazul in care  arenda se exprima in natura, valabile pentru anul 
fiscal 2021 la nivelul  judetului Braila; 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 21 decembrie 2020; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul de specialitate  al  Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 

nr.21986/03.11.2020; 
- Raportul  de specialitate al Directiei Administratie Publica, Contencios 

nr.21984/03.11.2020: 
- Adresa Directiei pentru Agricultura  Judeteana Braila nr. 5034/22.10.2020 si  inregistrata la 

Consiliul Judetean Braila sub  nr. 21253/22.10.2020 prin care au fost transmise preturile 
produselor agricole pentru anul fiscal 2021 ;  

- Avizul   Comisiei  buget finante, administrarea  domeniului  public si privat al judetului si 
Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 

 In  baza  prevederile art. 84 alin.5  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
           In temeiul art. 173, alin.1  lit.”f ”,art. 182 alin.1  si art. 196,   alin. 1, lit. ,,a” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 - Se stabilesc preturile medii ale produselor agricole pentru evaluarea in lei a 
venitului  brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile pentru anul 2021 la nivelul  
judetului Braila dupa cum urmeaza : 
          - Cultura   grau -   pret  0,59 lei / kg 

Art.2 Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare  incepand cu data de 01.01.2021. 
Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 

Publica, Contencios, prezenta hotarare se va  comunica  catre Directia Generala  Regionala a 
Finantelor Publice Galati , Administratia   Judeteana a Finantelor Publice Braila, Directia  pentru 
Agricultura  Judeteana  Braila,  Unitatilor Administrativ Teritoriale  din judetul Braila. 

Art.4 Prezenta Hotarare se va  publica pe site-ul Consiliului Judetean Braila.  
 

             Hotararea a fost adoptata  cu 24 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni:   
Lungu Danut, Varga Vasile Constantin, Capatina Marian,  Necoara Anamaria, Pascale Daniela Andreia, Cirligea Florin Eugen 
si Bucalau Alexandru. 

 

 
   PRESEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZA 
                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,      

   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU    
 


