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PROIECT DE HOTARARE  
privind aprobarea Bugetului  de  venituri si cheltuieli realizat pe anul  2019   întcomit  

de  către administratorul fondului forestier  
proprietate publică a  comunei  Sinca ,  

R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. 
 

Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă de ordinara, la data de 
26.06.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 3421/04.06.2020 a primarului comunei, 
precum şi raportul de specialitate nr. 2279/04.06.2020, întocmit  de  către administratorul 
fondului forestier proprietate publică a  comunei  Sinca, R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii 
R.A. si inregistrat la Comuna Sinca sub numarul 3422/04.06.2020 prin care  au  fost înaintate 
spre aprobare Consiliului  Local  al  comunei Sinca Bugetul  de  venituri și cheltuieli realizat 
pe anul  2019, întocmit  de către administratorul fondului forestier proprietate publică  a  
comunei Şinca , R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.; 
          În conformitate  cu  dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, actualizată, ale Legii nr. 46/2008 privind Codul Slivic actualizat, ale 
Legii  nr.  82/1991  privind contabilitatea,  republicată, a  Legii  nr.  273/2006  privind 
finanțele publice  locale cu  modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară și  ale  Legii bugetului de stat  pe anul 2020, nr. 5/2020; 
          Avand in vedere prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a) si lit. b) coroborat cu art. 3, 
lit. c), art. 4, lit. a), art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197, alin. 1,  alin. 2,  alin. 4 si   
art.198, alin.1 sialin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privindCoduladministrativ. 
 
 

H O T A R A Ș T E  : 
 
           ART.1. Se  aproba  Bugetul  de  venituri si cheltuieli realizat pe anul  2019   întcomit  
de  către administratorul fondului forestier proprietate publică a  comunei  Sinca, R.P.L. 
Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A., conform  anexei nr. 1, care  face  parte  integrantă  din  
prezenta hotărâre. 
            Art.2. Îndeplinirea prezentei hotărâri revine R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. 

 
                          INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
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Nr. 3421/04.06.2020 

Referat de aprobare 
 

          Vazand adresa si anexele primite de la R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. 
inregistrate cu nr. 2226/04.06.2020 întcomit  de  către administratorul fondului  forestier  
proprietate  publică a  comunei  Sinca, R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. si inregistrat 
la Comuna Sinca sub numarul 3420/04.06.2020 prin  care  au  fost înaintate  spre  aprobare  
Consiliului  Local  al  comunei  Sinca  realizarile privind bugetul  de  venituri  și  cheltuieli  
realizat  pe  anul  2019 întocmit  de către administratorul   fondului   forestier  proprietate  
publică  a  comunei  Şinca , R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. 
         Cu privire la gradul de realizare al veniturilor din totalul planificat în sumă de 
4.007.125,86 lei a fost încasata suma de 3.862.933,79 lei reprezentând un procent de 
96%; 
Se observă că au fost și venituri neprevazute în planul bugetului initial, precum 
venituri din masă lemnoasă confiscată 2.332,79 lei,  provizioane, 82.004,00 lei, 
venituri din variația stocurilor, 83.161,53 lei si alte venituri 41.691,53 lei. 
 La partea de cheltuieli, totalul planificat în sumă de 2.930.268,00 lei a fost 
depașit cu suma de 293.754,69 lei  ajungandu-se la finalul exercitiului financiar să fie 
efectuate cheltuieli în sumă de 3.224.022,69 lei, adică o depășire a cheltuielilor cu un 
procent de 10%. 
 O pondere mare în depășirea planului o ocupă cheltuielile indirecte prin 
cheltuielile cu efectuarea studiilor in cercetarea și dezvoltarea în silvicultură, acestea 
însumând 52.114,41 lei care nu au fost planificate, precum și cheltuielile cu 
provizioanele în sumă de 116.180,00 lei care, deasemenea nu au fost prevăzute în 
planul initial al bugetului. 
 În concluzie, realizarea veniturilor în sumă de 3.862.933,79 minus totalul 
cheltuielilor efectuate în sumă de 3.224.022,69 lei, au dus la un rezultat financiar brut 
de 638.911,10 lei la care, pentru stabilirea impozitului pe profit al anului 2019 s-au 
adăugat cheltuielile nedeductibile fiscal în valoare de 18.166,00 lei ajungandu-se la 
un rezultat brut impozabil de 657.077,10 lei din care prin aplicarea cotei de 
impozitare de 16% a fost determinat rezultatul financiar net în sumă de 533.778,81 
lei. 

În vederea însușirii de către beneficiar a bugetului  de  venituri și cheltuieli realizat pe 
anul  2019 comunicat, a fost elaborat in acest sens proiectul de hotărâre pe care il supun spre 
dezbatere consiliului local Sinca in sedinta ordinara, din luna iunie 2020. 

 
PRIMAR, 

BARLEZ  VICTOR 
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Raport de specialitate 

privind adoptarea de către Consiliul Local al comunei Sinca a unei Hotarâri 
referitoare la aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2019 aferent  
Fondului forestier al comunei Șinca 

 
 
 
            Prezentul raport vine să însoțească situația realizării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe 2019 prin administrarea de către regie a Fondului 
forestier al comunei Sinca.  
             Capitolul ” Venituri” se încheie cu o realizare de 96% din cel 
prognozat, principala nerealizare valorică fiind de 9% la capitolul valorificare 
masa lemnoasă astfel: 

- masa lemnoasă pe picior - principale; 
- realizat fizic -100 %; 
- realizat valoric – 112%; 
- preț mediu de valorificare – 160 lei/mc. 

 
- masa lemnoasă pe picior  – secundare  

- realizat fizic  - 50%  
- realizat valoric - 50%; 
- preț mediu de valorificare 80 lei/mc 
 
 

- masa lemnoasă fasonată - lemn lucru  
- realizat fizic  - 76%; 
- realizat valoric - 94%. 
-  preț mediu de valorificare 330 lei/mc 

 



 
- masa lemnoasă lemn de foc – nevoi locale;  

- realizat fizic  - 76%; 
- realizat valoric - 76%. 
- preț mediu de valorificare 100 lei/mc 

 
           La acest capitol s-au mai înregistrat nerealizări la subcapitolul ” Venituri 
din împăduriri” , cca. 50%, ( 93906 lei / 186538 lei) prin nerealizarea unor 
lucrări de întreținere a culturilor silvice ( nefiind necesare), lucrări ce, 
decontabile fiind din fondul de conservare erau atrase din acest fond în 
”venituri”. 
           De asemenea, la acest capitol s-au înregistrat și venituri neprognozate, 
după cum urmează: 

- 82004 lei - venituri din provizioane obținute din cheltuieli neefectuate 
prin neacordarea participării personalului la profit 2018 pentru care s-
a constitui provizioane; 

- 83161 lei -  venituri din stocuri – producție neterminată; 
- 41691 lei - venituri din finanțarea europeană a unui proiect cu INCDS 

– cercetare in silvicultură, suma reprezentând 75% din valoarea 
lucrărilor. 
 

          La capitolul ”cheltuieli”, cheltuielile totale înregistrează o depășire cu 
10% față de cele prognozate ( 3224022 lei / 2930268 lei), depășiri 
semnificative fiind înregistrate la subcapitolul cheltuieli indirecte ( +47%, 
819798 lei / 554746 lei). 
 
         La subcapitolul cheltuieli directe, majoritatea cheltuielilor s-au încadrat în 
prevederile prognozate, depășiri înregistrându-se la: 

- reparații drumuri forestiere + 57998 lei – 2% din total; 
- salarii pază + 21588 lei – 1%; 
- ajutoare sociale + 24397 lei 1%. 

 
          De asemenea, au fost înregistrate nerealizări la următoarele cheltuieli: 

- evaluare masă lemnoasă – 15446 lei; 
- lucrări silvice cultură – 89563 lei. 

 
  La subcapitolul cheltuieli indirecte depășirile au fost înregistrate la 
următoarele poziții: 
 



- salarii administrativ + 58314 lei – provenit din plăți salariale 
compensatorii in proporție de 40% pentru un salariat disponibilizat prin 
restructurare și 60% salarii compensatorii pentru un salariat pensionat, sume 
pentru care nu s-au creat în timp rezerve legale (provizioane); 

 
          - cheltuieli amenajamente + FSC 69487 - lei realizat /38000 prognozat – 
sunt cheltuieli care pe lângă cota de 10% anuală din costul amenajamentelor și 
costurile anuale cu certificarea mai conțin și cheltuieli efectuate cu paza 
ocolului, întreținerea calculatoarelor, protecția muncii, analize medicale, etc. 
 

-cheltuieli consultanță – 37701 lei realizat față de 25000 lei prognozat – 
depășirea acestora se explică prin faptul că au rămas valabile contractele de 
consultanță (GDPR, juridic, audit, control intern managerial etc.) iar cota de 
repartizare pe asociații a cheltuielilor indirecte s-a schimbat în cazul comunei 
Sinca de la 40% la 60%. 

          Același motiv se regăsește și în creșterea cheltuielilor cu asigurările 
pentru sediu și parcul auto, cât și în cele de protocol și reclamă. 
          Cheltuielile neprognozate la începutul anului 2019 sunt cele cu 
constituirea rezervelor legale în vederea plăților compensatorii pentru 2 (doi) 
salariați ce se pensionează în cursul anului 2020, cheltuieli cu valoare de 
116180 lei. 
           Rezultatul financiar brut este de 638910 lei (rata de 17%), rezultat ce se 
situează la cota de 60% față de cel prognozat, rezultat financiar ce reflectă 
nerealizările la capitolul venituri și creșterile înregistrate cheltuieli, în special 
cele indirecte. 
           Față de cele prezentate vă rugăm a analiza și dispune. 

 
 

 
 

 Președinte C.A, 
                      Ing.Urdea Sorin  
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