
ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind : stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda 
se exprimă În natură, pentru anul 2023 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform 
prevederilor art.178 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere : 

- referatul de aprobare nr.24876 din 17 noiembrie 2022 al preşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleorman; 

- avizul de legalitate nr.754 din 11 ianuarie 2023 al Direcţiei Juridice; 
- raportul de specialitate nr.798 din 11 ianuarie 2023 al Direcţiei economice privind 

stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru 
anul 2023; . . 

- avi.zul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea o_rdinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi al comisiei de studii şi prognoze 
economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, 
agricultură, învăţământ, s~ătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi protecţie socială; 

- adresa nr.12543 din 14 noiembrie 2022 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană 
Teleorman; 

- prevederile art.84 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; . 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.t) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.22 alin.(l) lit.t) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr.134 din 26 august 2021, 

În temeiul dispoziţiilor art.182 alin.(1) şi art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. - Se stabileşte preţul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă 

în natură, pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prm Direcţia economică, 
asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul monitorizare proceduri 
administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni, va comunica prezentul act administrativ 
Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Teleorman, Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Teleorman, Direcţiei economice, în 
termenul prevăzut de lege. 

Nr. consilieri Nr. consilieri 
judeţeni în judeţeni 

funcţie prezenţi 

3;;__ 30 

Alexandria, 
Nr. L din 16 ianuarie 2023 
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PREŞEDINTE, 

Adrian Ionuţ GÂDEA 

Contrasemnează, 

SECRET AR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Silvia OPRESCU 

Nr. voturi Nr. voturi Nr. abţineri 
"pentru" "împotrivă" 

3/ 



CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

I 

ANEXA 
la Hotărârea nr. --6_ din 16 ianuarie 2023 

PREŢUL MEDIU 
AL PRODUSELOR AGRICOLE LA CARE ARENDA 

SE EXPRIMĂ ÎN NATURĂ PENTRU ANUL 2023 

SPECIFICAŢIE PREŢ MEDIU 
LEI/KG I 

I 

,. 
GRAUCONSUM 1,20 

ORZ BOABE CONSUM 1,20 

FLOAREA SOARELUI 2,20 
CONSUM 

PORUMB CONSUM 1,00 

PREŞEDINTE, 
. ,. 

Adrian Ionut GADEA . 

Contrasemnează, 

SECRET AR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Silvia OPRESCU 




