ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tf/fax 0254/246170; 0254/246236 ; primariaberiu@gmail.com
Proiect nr. 21/2021
HOTĂRÂREA nr……… / 2021
Privind aprobarea incheierii exercițiului bugetar pe anul 2020 a Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic “Valea Orastiei”
Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din
data de ...............;
Analizând Referatul nr.42/21 / 26.03 .2021 întocmit de către Primarul comunei Beriu
din care reiese necesitatea aprobării incheierii exercițiului bugetar pe anul 2020 a Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei;
Având în vedere adresa nr. 230/04.02.2021 emisă de RPL. Ocolul Silvic Valea Orăștiei
R.A. prin care se solictă analizarea și aprobarea execuției bugetare pe anul 2020 ;
Ţinând cont de prevederile art. 7 ,alin. (13) din Legea nr.52/2003, legea privind
transparența decizională în adminsitrația publică;
În conformitate cu OG nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea
activitatilor regiilor autonome ,cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 273/ 2006 privind finatele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul art.129, alin. (2), lit.a, alin (3) lit d ,art.139, alin.(3) lit.g) , art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă încheierea exercitiului bugetar realizat de Regia Publică Locală
Ocolul Silvic “Valea Orastiei” in anul 2020 conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.Primarul comunei Beriu, după caz , va prezenta propuneri de rectificare a
bugetului local al comunei Beriu pe anul 2021 cu veniturile ce revin comunei Beriu ca urmare
a activitatii RPL Ocolul Silvic Valea Orastiei.
Art.3. Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de
Legea nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarâre se va comunica: -Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara;
-R.P.L. O.S. Valea Orăștiei, compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei Beriu şi
se aduce la cunoştinţă public prin afişare și publicare pe pagina de internet la adresa www
primariaberiu.ro

Beriu la 26.03.2021
Initiator,
Primar,
ing. Emil Moise BÎC

Avizat,
Secretar general ,
Jr.Ionela FIRIDON

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU
PRIMAR
Nr 42/21 / 26.03 .2021
REFERAT

La proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2020 a Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”

Proiectul de hotarare initiat cu privire la aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe
anul 2020 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “ValeaOrastiei” are la baza prevederile OGR
nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatilor regiilor autonome şi
Legea nr. 273/2006 privind finatele publice locale ;
In anul 2020, Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Orastiei R.A. a exploatat un volum
brut total de 7189 mc, din care din U.P. Beriu s-a exploatat cantitatea de 6747 mc și din UP
Beriu privat s-a exploatat cantitatea de 442 mc.
Din totalul de 7189 mc exploatati in anul 2020, cantitatea de 3923 mc a fost exploatata
ca masa lemnoasa pe picior, vanduta prin licitatii si achizitionata de catre agenti economici
atestati. Din vanzarea celor 3923 mc am facturat si incasat suma de 442.593 lei.
La populatie am vandut un volum brut de 2698 mc, fata de 3400 mc prevazuti în
Borderoul masei lemnoase pentru anul 2020 la Primaria Comunei Beriu. Din totalul de 2698
mc valorificati pentru populația comunei Beriu, doar 2158 mc provin din Fondul Forestier al
comunei Beriu, diferența de 540 mc fiind vândută către populația comunei Beriu din Fondul
Forestier al Municipiului Orastie și pentru care suma incasata și cheltuielile cu exploatarea au
fost contabilizate în contul Primariei Municipiului Orastie
Pentru exploatarea masei lemnoase catre populația comunei Beriu, din fondul forestier
al comunei Beriu, s-au folosit firme de exploatare atestate, materialul lemnos fiind doborat si
sectionat la cioata si doar in unele cazuri fiind scos la drum auto sau chiar transportat la
domiciliul cumparatorului.
Din vanzarea către populatie a celor 2158 mc am încasat suma de 315475 lei, pentru
care am făcut cheltuieli de exploatare și transport în valoare de 166324 lei.
Diferenta de masa lemnoasa de 1108 mc a fost exploatata de catre ocol prin firme de
exploatare atestate, prin licitatii de prestari servicii sau prin negocieri directe si a fost
transportata din rampa parchetelor in Depozitul ocolului unde a fost sortata pe sortimente
industriale si valorificata superior, prin licitatii de masa lemnoasa fasonata.
Din valorificarea superioara a masei lemnoase exploatate prin prestari servicii pentru
depozit, s-a obtinut venituri în valoare totala de 266.013 lei.
Pentru exploatarea masei lemnoase fasonate pentru depozit s-au făcut cheltuieli de
exploatare și transport în valoare totala de 156.484 lei.
Conform datelor din Bugetul de veniturei si cheltuieli pentru anul 2020, la Comuna Beriu
s-au realizat venituri in valoare totala de 1.130.696 lei.
Pentru a obtine aceste venituri s-au facut cheltuieli totale in valoare de 1.124.695 lei.
Rezultatul brut ( Profitul )din Bilantul Contabil pentru anul 2020, pentru Comuna Beriu,
este de 6001 lei.

In anul 2020, ocolul a platit catre Primaria Comunei Beriu suma de 33.133 lei,
reprezentand impozitul pe teren .
Tot in anul 2020 am constituit, in conditiile legii, fonduri de drumuri in valoare totala
de 6452 lei, fonduri de mediu in valoare totala de 7044 lei si fonduri de conservare in valoare
totala de 98.024 lei, toate aceste sume fiind incluse in BVC la capitolul cheltuieli.
Totalul fondurilor constituite în anul 2020 este de 111.520 lei, acestea sume fiind
incluse in BVC la capitolul cheltuieli si care au avut ca efect diminuarea rezultatului brut obtinut.
Potrivit atribuţiilor ce vă revin supun, spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâreîn forma iniţiată.

Beriu ,la 26.03.2021
PRIMAR,
Ing.Emil Moise BÎC

Județul Hunedoara
Consiliul local a comunei Beriu
Anexă laproiect hcl 21/2021

SITUATIA
PRIVIND INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR
PENTRU PRIMARIA COMUNEI BERIU - 2020

Nr.
crt.

INDICATORI

0

1

OCOL
2020
Propuneri
Realizari

- in lei Primaria Comunei
Beriu – 2020
Propuneri
Realizari

2

3

4

5

I

VENITURI TOTALE ( rd.1 + rd.2 + rd.3 )

5628716

4744084

1445035

1130696

1
2
3

Venituri din exploatare
Venituri financiare
Venituri din subventii

5628716
0
0

4744084
0
0

1445035
0
0

1130696
0
0

II

CHELTUIELI TOTALE ( rd.1+rd.2+rd.3 )

5388680

4557598

1434833

1124695

1
2
3

Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli privind amortizarea
Cheltuieli financiare

5318680
65000
5000

4537492
14938
5168

1434833
0
0

1124695
0
0

REZULTAT BRUT

240036

186486

10202

6001

118561
139433

118561
137026

43362
6889

33133
6452

Impozit pe teren
Fond de accesibilizare drumuri

Inițiator
Primar
ing.Emil Moise BÎC

Avizat
Secretar general
jr.Ionela FIRIDON

