
 

ROMÂNIA                                                                                                    Proiect                

JUDEŢUL GORJ                                                                            Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                          Secretar general al județului, 

                                                                                                Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

                                                                                                  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023, 

la nivelul Judeţului Gorj 

 

Consiliul Judeţean Gorj  

 

Având în vedere:  

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;  

 Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative și 

achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

 Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

 Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului; 

 Prevederile art. 84 alin. (1), (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi 

închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, 

respectiv al municipiilor, cu modificările și completările ulterioare;  

 Adresa nr. 3627/2022 a Direcţiei Județene de Statistică Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Gorj sub nr. 16931/2022;  

 Adresa nr. 5469/2022 a Direcţiei pentru Agricultură Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj 

sub nr. 17646/2022. 

 Procesul-verbal încheiat în data de 02.11.2022 cu ocazia consultării privind propunerile la 

prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2023, la nivelul județului Gorj, înregistrat la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 18577/02.11.2022; 

 Anunțul nr. 18584/02.11.2022 referitor la aplicarea procedurii de transparenta decizională asupra 

proiectului de hotărâre cu caracter normative, 

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și 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 preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2023, la nivelul judeţului 

Gorj, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Se aprobă preţul mediu al masei verzi pentru anul 2023, la nivelul judeţului Gorj, potrivit 

Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice Gorj, pentru a fi comunicată unităţilor fiscale din subordine şi 

unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Gorj, precum și Instituției Prefectului- Județul Gorj. 

 

           PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,  
  Cosmin-Mihai Popescu                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                                                                                           Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

 

Nr. ______ 

Adoptată în şedinţa din 22.12.2022 

Cu un număr de______ voturi  

Din numărul consilierilor județeni 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ  

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul 2023, la nivelul judeţului Gorj 

 

 

 

 

Potrivit art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, „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.” 

 

Drept urmare, la solicitarea Consiliului Județean Gorj, Direcția pentru Agricultură Gorj a 

comunicat propunerea pentru prețul mediu al masei verzi/kg pentru anul 2023, iar Direcția 

Județeană de Statistică Gorj a transmis situația cu preţurile medii ale produselor agricole vândute 

în piețele agoralimentare din Târgu-Jiu, Târgu-Cărbunești și Motru, în perioada ianuarie – iulie 

2022. 

 

În data de 02.11.2022, au fost consultați directorii executivi ai Centrului Județean Gorj al APIA și 

Direcției pentru Agricultură Gorj cu privire la inițierea de propuneri pentru prețurile medii ale 

produselor agricole pentru anul 2023, la nivelul județului Gorj, pe baza informațiilor furnizate de  

Direcția Județeană de Statistică Gorj și Direcția pentru Agricultură Gorj, precum și a prețurilor din 

anul 2022 stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 196/2021. Propunerile făcute se 

regăsesc în anexele prezentului proiect de hotărâre. 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, în data de 02.11.2022, proiectul 

de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru 

anul 2023, la nivelul județului Gorj, a fost supus dezbaterii publice pe site-ul și la sediul 

Consiliului Județean Gorj, nefiind depusă, în termenul prevăzut în anunț, nicio propunere  sau 

opinie cu valoare de recomandare. 

 

Având în vedere cele expuse, supun adoptării proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor 

medii ale produselor agricole pentru anul 2023, la nivelul judeţului Gorj, în forma prezentată.  

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT,  

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECŢIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE, 

ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PATRIMONIU 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul 2023, la nivelul judeţului Gorj 

 

 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea preţurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul 2023, la nivelul judeţului Gorj.  

 

         La întocmirea proiectului de hotărâre au fost avute în vedere: 

 

- Prevederile art. 84 alin. (1) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru 

de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 

comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresa nr. 3627/2022 a Direcţiei Județene de Statistică Gorj, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Gorj sub nr. 16931/2022;  

- Adresa nr. 5469/2022 a Direcţiei pentru Agricultură Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Gorj sub nr. 17646/2022. 

- Procesul-verbal nr. 18577/02.11.2022 încheiat în data de 02.11.2022 cu ocazia consultării 

directorilor executivi ai Centrului Județean Gorj al APIA și Direcției pentru Agricultură 

Gorj cu privire la inițierea de propuneri pentru prețurile medii ale produselor agricole 

pentru anul 2023, la nivelul județului Gorj, pe baza informațiilor furnizate de instituțiile 

mai sus menționate și a prețurilor din anul 2022 stabilite prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 196/2021. 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, în data de 

02.11.2022, proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea prețurilor medii 

ale produselor agricole pentru anul 2023, la nivelul județului Gorj, a fost supus dezbaterii 

publice pe site-ul și la sediul Consiliului Județean Gorj, nefiind depusă, în termenul 

prevăzut în anunț, nicio propunere  sau opinie cu valoare de recomandare. 

Față de cele menționate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru 

anul 2023, la nivelul judeţului Gorj, în forma prezentată. 

 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ, 

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ACHIZIȚII PUBLICE 

Director executiv, 

Costel Marcău 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                     ANEXA NR.1     

                                                                            

la Hotărârea nr. _____ din________ 2022 

 

Preţurile medii ale produselor agricole 

pentru anul 2023, la nivelul judeţului Gorj     

 

 

Nr.  

crt. 

Denumire produs UM Preţ mediu 

 

1.  Cereale                

 

 Grâu Lei/kg 1,00 

 Orz Lei/kg 0,90 

 Porumb boabe Lei/kg 1,10 

2.  Legume 

  

 

 Cartof                        Lei/kg 1,50 

 Fasole boabe Lei/kg 7,00 

 Fasole verde Lei/kg 4,00 

  Varză               Lei/kg 1,50 

 Ceapa  Lei/kg 1,50 

 Morcov  Lei/kg 2,00 

 Tomate  Lei/kg 2,10 

 Ardei gras Lei/kg 2,20 

 Ardei capia  Lei/kg 3,20 

 Ardei gogoșar Lei/kg 3,60 

 Vinete Lei/kg 2,50 

 Castraveţi  Lei/kg 2,00 

3.  Fructe   Mere  Lei/kg 2,00 

 Pere Lei/kg 2,50 

 Struguri Lei/kg 2,00 

 Prune Lei/kg 2,00 

 Cireșe Lei/kg 5,00 

 Piersici  Lei/kg 3,00 

 Caise Lei/kg 3,00 

 Vișine Lei/kg 5,00 

 Căpșuni Lei/kg 5,00 

 Pepeni galbeni Lei/kg 1,00 

 Pepeni verzi Lei/kg 1,00 

 Nuci în coajă Lei/kg 10,00 

4.  Carne în viu 

 

 

 

 Porcine Lei/kg 8,00 

 Pasăre  Lei/kg 4,00 

 Bovine Lei/kg 9,00 

 Ovine Lei/kg 10,00 

 Carne tăiată 

 

 

 

 Porcine Lei/kg 14,00 

 Pasăre  Lei/kg 11,00 

 Bovine  Lei/kg 14,00 

 Ovine Lei/kg 15,00 

5.  Lapte de vacă Lei/l 2,00 

6.  Produse lactate  Brânzeturi proaspete Lei/kg 15,00 

 Smântână Lei/kg 20,00 

 Telemea vacă        Lei/kg 16,00 

 Telemea oaie Lei/kg 24,00 

7.  Ouă   Lei/buc. 0,50 

8.  Miere de albine Lei/kg 15,00 

 

       PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,  
 Cosmin-Mihai Popescu                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                                                                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                               ANEXA NR.2  

 

                                                                                      la Hotărârea nr. _____ din________2022 

 

 

 

 

 

Preţul mediu al masei verzi propus 

pentru anul 2023, la nivelul judeţului Gorj 

 

  

 

Nr. 

crt. 

Denumire  

produs 

UM Preţ  

mediu  

 

1. Masă verde Lei/kg 0,05 

 

 

 

   

    

       PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,  
 Cosmin-Mihai Popescu                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                                                                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


