CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

HOTĂRÂRE
privind : stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda
se exprimă în natură, pentru anul 2013.
Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform
prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere :
- expunerea de motive nr.1415 din 30 ianuarie 2013 vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Teleorman Gâdea Adrian Ionuţ, desemnat să exercite
atribuţiile Consiliului Judeţean Teleorman prin Hotărârea autorităţii publice
judeţene nr. 175 din 21 decembrie 2012 ;
- raportul de specialitate nr.1416 din 30 ianuarie 2013 al Direcţiei
economice, buget-finanţe privind stabilirea preţului mediu pentru produsele
agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2013 ;
- adresa Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Teleorman nr.178 din 18
ianuarie 2013 ;
- raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale,
buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură,
învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie
socială;
- prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. - Se stabileşte preţul mediu al produselor agricole la care arenda se
exprimă în natură, pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.2. - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Gâdea Ionuţ Adrian, prin
Direcţia economică, buget-finanţe, asigură punerea în aplicare a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.3. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica
actul administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

p.PREŞEDINTE,
Gâdea Adrian Ionuţ
VICEPREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al judeţului,
jr. Silvia Oprescu

Alexandria,
Nr.____ din ________________ 2013
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CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

ANEXA
la Hotărârea nr. ____ din 31 ianuarie 2013

PREŢUL MEDIU
AL PRODUSELOR AGRICOLE LA CARE ARENDA
SE EXPRIMĂ ÎN NATURĂ PENTRU ANUL 2013

SPECIFICAŢIE

PREŢ MEDIU
LEI/KG

GRÂU CONSUM

0,855

ORZ BOABE CONSUM

0,800

FLOAREA SOARELUI
CONSUM

1,380

PORUMB CONSUM

0,755

p.PREŞEDINTE,
Gâdea Adrian Ionuţ
VICEPREŞEDINTE

