
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU 
tf/fax  0254/246170; 0254/246236 ; primariaberiu@gmail.com 

 
 

PROIECT nr.22/2021 
HOTĂRÂREA nr .   ………..  /2021 

Privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2021  al Regiei Publice 
Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei” 

 
Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din 

data de ...................; 

Analizând Referatul nr.42/22 / 26.03 .2021  întocmit de către Primarul comunei Beriu 
din care reiese necesitatea aprobării bugetului pe anul 2021  al Regiei Publice Locale Ocolul 
Silvic “Valea Orastiei     

 Având în vedere adresa nr. 297/ 19.02.2021 emisă de RPL. Ocolul Silvic Valea 
Orăștiei R.A. prin care se solictă analizarea și aprobarea prevederilor  bugetare pe anul 2021    

Cu respectarea de prevederile art. 7 ,alin. (13)  din Legea  nr.52/2003, legea privind 
transparența decizională în adminsitrația publică;    

  In conformitate cu  prevederile art. 9 din OG nr. 15/1993 privind unele masuri 
pentru restructurarea activitatilor regiilor autonome ,cu modificarile ulterioare;  În 
considerarea  Legii  nr. 273/2006 privind finatele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

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 prevederile bugetului pe anul 2021  al Regiei Publice Locale Ocolul 
Silvic “Valea Orastiei “ conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2.  Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și   termenelor prevăzute de  
Legea nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ,  cu modificările si completările ulterioare.  

 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:  Institutiei Prefectului Judetului 
Hunedoara;  R.P.L. O.S. Valea Orastiei, compartimentului buget -contabilitate din cadrul 
primariei Beriu şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare şi publicarea 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 .42/22 / 26.03 .2021   

REFERAT DE APROBARE  
La proiectul de hotărâre privind  aprobarea prevederilor bugetului pe anul 

2019  al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei” 
 
 
 
 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat având în vedere: 
- Adresa nr . 438/ 28.02.2020 a RPL OS Valea Orastiei; 
-   prevederile art. 9 din OG nr. 15/1993 privind unele masuri pentru 

restructurarea activitatilor regiilor autonome ,cu modificarile ulterioare, 
-  Legea  nr. 273/2006 privind finatele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
-  prevederile art.7 alin.(13)Legea nr 52/2003,  privind transparenta 

decizionala in administratia publica; 
-  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 
Pentru anul 2021, Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Orastiei R.A. si-a propus sa 
exploateze un volum brut total de 7272 mc, din care din U.P. Beriu proprietate 
publica – 5885 mc și din U.P. Beriu privat – 1387 mc. Din totalul de 7272 mc propusi 
pentru anul 2021, cantitatea de 3671 mc va fi exploatata ca masa lemnoasa pe 
picior, vanduta prin licitatii si achizitionata de catre agenti economici atestati. Din 
vanzarea celor 3671 mc ne propunem sa incasam suma 346.104 lei. Diferența 
de 3601 mc va fi exploatata prin prestari servicii ca lemn fasonat pentru populatie și 
pentru depozit. 

La populatie s-a propus pentru valorificare un volum brut de 2821  mc, din 
care din padure 1749 mc și 1072 mc din rampa parchetelor, lemnul de foc din 
rampele parchetelor poate fi achizitionat fie din rampa, fie cu transport la domiciliul 
cumparatorului, în funcție de optiunea fiecarui cumparator.  

Pentru exploatarea masei lemnoase catre populatie se vor folosi firme de 
exploatare atestate, materialul lemnos fiind doborat si sectionat la cioata si doar in 
unele cazuri fiind scos la drum auto.   

 Diferenta de masa lemnoasa de 780 mc este destinata pentru depozit și va fi 
exploatata de catre ocol prin firme de exploatare atestate, prin licitatii de prestari 
servicii sau prin negocieri directe. Masa lemnoasa rezultata in urma exploatarii va fi 
transportata din rampa parchetelor in depozitul ocolului  unde se va sorta pe 
sortimente industriale si valorificata superior, prin licitatii de masa lemnoasa fasonata 
lemn lucru.  Din valorificarea superioara a masei lemnoase fasonate exploatate prin 
prestari pentru populatie și pentru depozit, se preconizează că se vor obtine venituri 
in valoare totala de 666.431 lei.  
 Pentru exploatarea masei lemnoase fasonate, sunt preconizate cheltuieli de 

exploatare si de transport in valoare totala de 351.336 lei. Conform datelor din 



Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, la Comuna Beriu s-a prevazut 

venituri in valoare totala de 1.173.306 lei. Pentru a obtine aceste venituri se vor face 

cheltuieli totale in valoare de 1.171.265 lei. Rezultatul brut ( profitul )din Bilantul 

Contabil pentru anul 2021, pentru Primaria Comunei Beriu, este de  2041 lei.  In 

anul 2021, ocolul va plati catre Comuna Beriu suma de 6751 lei, reprezentand 

impozitul pe teren, suma ce se regaseste in BVC la capitolul cheltuieli. 

Tot in anul 2021 se vor  constitui, in conditiile legii, fonduri de drumuri in 

valoare totala de 6335 lei, fonduri de mediu in valoare totala de 5760 lei si fonduri de 

conservare in valoare totala de 91.036 lei, toate aceste sume fiind incluse in BVC la 

capitolul cheltuieli si care au avut ca efect diminuarea rezultatului brut obtinut.   

Prin urmare proiectul este necesar și oportun și îl  supun spre dezbatere şi 
adoptare în forma prezentată. 
 
  
 
Beriu, 26.03 .2021   
 

PRIMAR, 
Ing.Emil Moise BÎC  

 
 
 
 
 



2021 Propuneri pe Primarii

REGIA  PUBLICA  LOCALA

OCOLUL  SILVIC  VALEA  ORASTIEI  R.A.

în lei

Nr. INDICATORI BVC 2021

2021 Primaria

crt. Propuneri Beriu

0 1 2 3

1 VENITURI  TOTALE ( 1 + 2 ) 5523682 1173306

2 1. Venituri din expl. ( a + b + c  ) 5523682 1173306

3     a) Valorificare masa lemnoasa : TOTAL 5311609 1111258

4 d.c.: - agenti economici - lemn pe picior 1441204 346104

5         - agenti economici - lemn fasonat 966400 249600

6         - populatie 2493523 416831

7         - venituri din fondul de conservare 410482 98723

8      b) Venituri din prestari servicii : TOTAL 159073 46048

9 d.c.: - contracte prestari servicii 159073 46048

10      c) Alte venituri ( licit.,imput.,tel.) 53000 16000

11 2. Venituri financiare - dobanzi 0 0

12 CHELTUIELI  TOTALE ( 1 + 2 + 3 ) 5275361 1171265

13 1.Chelt. de expl.(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n ) 5238361 1171265

14      a) Cheltuieli cu lucrari silvice 236364 29106

15      b) Cheltuieli cu amenajarea padurilor 0 0

16      c) Cheltuieli cu utilitati (apa, energie, etc.) 32000 7088

17      d) Cheltuieli cu personalul - TOTAL 2172092 597016

18 d.c. : - salarii 1844004 505363

19         - contributii asupra muncii 45116 12211

20         - alte cheltuieli cu personalul 282972 79442

21      e) Cheltuieli executate cu terti - TOTAL 70000 19880

22 d.c.: - cheltuieli transport 38000 10792

23         - cheltuieli cu protocol 3000 852

24         - cheltuieli cu reclame si publicitate 5000 1420

25         - cheltuieli deplasari, cotizatie AAP 4000 1136

26         - cheltuieli posta si telecomunicatii 20000 5680

27         - cheltuieli servicii terti 0 0

28       f) Cheltuieli cu colaboratori 36300 10309

29       g) Cheltuieli impozite si taxe - TOTAL 24956 6751

30 d.c.: - impozite si taxe mijloace auto 1228 0

31         - impozit pe teren 23728 6751

Nr. INDICATORI BVC  OCOL 2021

2021 Primaria

crt. Propuneri Beriu

0 1 2 3

32    h) Chelt. de intretineri si reparatii -TOTAL 114720 12609

33 d.c.: - reparatii utilaje 11480 3826

34         - reparatii si intretinere drumuri 103240 8783

BUGETUL   DE   VENITURI   SI   CHELTUIELI

PE    ANUL   2021

Page 1



2021 Propuneri pe Primarii

35       i) Alte cheltuieli de exploatare - TOTAL 117651 34039

36 d.c.  - protectia padurilor 9826 2250

37         - paza padurilor 75938 22781

38         - puerea in valoare a masei lemnoase 18602 5023

39         - P.S.I. 3185 955

40         - protectia muncii 10100 3030

41        j) Cheltuieli lemn fasonat - TOTAL 1826392 337036

42 d.c.: - exploatare agenti prestari 383850 105300

43         - exploatare populatie prin prestari 1442542 231736

44        k) Constituire fond Conservare 362029 91036

45           - Agenti pe picior 120573 46412

46           - Prestari agenti 45756 12792

47           - Populatie 195700 31832

48        l) Constituire Fond de Mediu 23062 5760

49           - Agenti pe picior 13448 3264

50           - Prestari agenti 9614 2496

51        m) Constituire Fond de Drumuri 23495 6335

52           - Agenti pe picior 9787 3270

53           - Prestari agenti 5265 1544

54           - Populatie 8443 1521

55       n) Cheltuieli cu stocurile din 2020 199300 14300

56           - Agenti prestari 156783 6783

57           - Populatie 42517 7517

58 2. Cheltuieli  privind  amortizarea 32000 0

59 3. Cheltuieli  financiare 5000 0

20        a) Cheltuieli cu dobanzile (comisioane ) 5000 0

21     R E Z U L T A T     B R U T 248321 2041

SEF   OCOL CONTABIL  SEF

ing. Cristea  Ioan Petica Gratiela
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