
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.20/2022 

HOTĂRÂREA nr .   ………..  /2022 
Privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2022  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. 20 din 01.03.2022  întocmit de către Primarul comunei Beriu 
din care reiese necesitatea aprobării bugetului pe anul 2022  al Regiei Publice Locale Ocolul 
Silvic “Valea Orastiei     

 Având în vedere adresa nr. 232/28.02.2022 emisă de RPL. Ocolul Silvic Valea 
Orăștiei R.A. prin care se solictă analizarea și aprobarea prevederilor  bugetare pe anul 2022    

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.a) , art.196 alin.(1) 
lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

            Art.1. Aprobă prevederile bugetului pe anul 2022  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  01.03.2022 
 
Initiator, 
Primar, 
ing. Emil Moise BÎC 

                                                                                                                       
Avizat, 

                                                                                          Secretar general , 
Jr.Ionela FIRIDON                                        

 



 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BERIU 
PRIMAR  
Nr . 232/28.02.2022 

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

2022  al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei” 
 
 
 
 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat având în vedere: 
- Adresa nr . 232/28.02.2022 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 
Din adresa comunicată de RPL O.S. Valea Orăștiei , bugetul pentru anul 2022 este 
fundamentat astfel :  

Pentru anul 2022, Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Orastiei R.A. si-a propus sa 
exploateze un volum brut total de 7927 mc, din care din U.P. Beriu proprietate publica – 
5762 mc și din U.P. Beriu privat – 2165 mc.  

 Din totalul de 7927 mc propusi pentru anul 2022, cantitatea de 5418 mc va fi 
exploatata ca masa lemnoasa pe picior, vanduta prin licitatii si achizitionata de catre agenti 
economici atestati. Din vanzarea celor 5418 mc se estimează  incasarea sumei de  1.761.945 
lei.  

 Diferența de 2509 mc va fi exploatata prin prestari servicii ca lemn fasonat pentru 
populatie și pentru depozit. 

La populatie se  propune pentru valorificare un volum brut de 2309  mc, din care din 
padure 700 mc și 1609 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 200 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   obtinerea de  venituri in valoare totala 
de 492.651 lei.  

 Conform datelor din Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, la Comuna 
Beriu s-a  prevazut venituri in valoare totala de 2.378.567 lei.  

Pentru a obtine aceste venituri se vor face cheltuieli totale in valoare de 2.307.033 
lei. 

Rezultatul brut ( Profitul )din Bilantul Contabil pentru anul 2022, pentru Primaria 
Comunei Beriu, este de  71.534 lei.  

In anul 2022, 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 2022 se  constituie, in conditiile legii, fonduri de drumuri in valoare totala 
de 17.291 lei, fonduri de mediu in valoare totala de 20.630 lei si fonduri de conservare in 
valoare totala de 86.674 lei. Toate aceste fonduri, in suma totala de 124.595 lei, sunt incluse 
in BVC la capitolul cheltuieli si vor avea ca efect, diminuarea rezultatului brut obtinut.   

Mentionam ca veniturile, cheltuielile și rezultatul brut prognozat sunt dependente de 
valorificarea integrala a masei lemnoase mentionata mai sus.  

Prin urmare proiectul este necesar și oportun și îl  supun spre dezbatere şi 
adoptare în forma prezentată. 
 
  
 
Beriu, 01.03.2022   
 

PRIMAR, 
Ing.Emil Moise BÎC  
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Județul Hunedoara

Consiliul Local al comunei Beriu Anexa la proiect HCL 20/2022

în lei

Nr. INDICATORI BVC 2022

2022 Primaria

crt. Propuneri Beriu

0 1 2 3

1 VENITURI  TOTALE ( 1 + 2 ) 8232612 2378567

2 1. Venituri din expl. ( a + b + c  ) 8232612 2378567

3     a) Valorificare masa lemnoasa : TOTAL 7961716 2343031

4 d.c.: - agenti economici - lemn pe picior 3025202 1761945

5         - agenti economici - lemn fasonat 1102080 81480

6         - populatie 3373558 411171

7         - venituri din fondul de conservare 460876 88435

8      b) Venituri din prestari servicii : TOTAL 170162 6927

9 d.c.: - contracte prestari servicii 170162 6927

10      c) Alte venituri ( licit.,imput.,tel.) 100734 28609

11 2. Venituri financiare - dobanzi 0 0

12 CHELTUIELI  TOTALE ( 1 + 2 + 3 ) 7715846 2307033

13 1.Chelt. de expl.(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n ) 7676846 2273045

14      a) Cheltuieli cu lucrari silvice 447572 201500

15      b) Cheltuieli cu amenajarea padurilor 208000 46000

16      c) Cheltuieli cu utilitati (apa, energie, etc.) 98500 41974

17      d) Cheltuieli cu personalul - TOTAL 2914673 915866

18 d.c. : - salarii 2124000 667224

19         - contributii asupra muncii 64591 20298

20         - alte cheltuieli cu personalul 726082 228344

21      e) Cheltuieli executate cu terti - TOTAL 389848 126217

22 d.c.: - cheltuieli transport 135848 38581

23         - cheltuieli cu protocol 20000 5680

24         - cheltuieli cu reclame si publicitate 4000 1136

25         - cheltuieli deplasari, cotizatie AAP 8000 2272

26         - cheltuieli posta si telecomunicatii 35000 9940

27         - cheltuilei chirie spatiu 33000 9372

28         - cheltuieli renovare spatiu 125000 51000

29         - cheltuieli servicii terti 29000 8236

30       f) Cheltuieli cu colaboratori 14520 4124

31       g) Cheltuieli impozite si taxe - TOTAL 28605 6751

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

33         - impozit pe teren 27377 6751

Nr. INDICATORI BVC 2022

2022 Primaria

crt. Propuneri Beriu

0 1 2 3

34    h) Chelt. de intretineri si reparatii -TOTAL 315900 116700

35 d.c.: - reparatii utilaje 15900 15900

36         - reparatii si intretinere drumuri 300000 100800

BUGETUL   DE   VENITURI   SI   CHELTUIELI

PE    ANUL   2022

Page 1
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37       i) Alte cheltuieli de exploatare - TOTAL 185315 55207

38 d.c.  - protectia padurilor 13615 3500

39         - paza padurilor 100825 33000

40         - puerea in valoare a masei lemnoase 45853 11027

41         - P.S.I. 12422 3900

42         - protectia muncii 12600 3780

43        j) Cheltuieli lemn fasonat - TOTAL 2413081 525562

44 d.c.: - exploatare agenti prestari 707487 102814

45         - exploatare populatie prin prestari 1705594 422748

46        k) Constituire fond Conservare 363817 86674

47           - Agenti pe picior 153963 76801

48           - Prestari agenti 46822 3280

49           - Populatie 163032 6593

50        l) Constituire Fond de Mediu 52398 20630

51           - Agenti pe picior 38123 19630

52           - Prestari agenti 14275 1000

53        m) Constituire Fond de Drumuri 47168 17291

54           - Agenti pe picior 29223 16349

55           - Prestari agenti 7138 500

56           - Populatie 10807 442

57       n) Alte cheltuieli 197449 108549

58           - betonare platforma depozit 66549 41549

59           - reparatie drum pepiniera Romos 48900 20000

60           - extindere depozit 52000 32000

61       - lucrari betonare parcare curte si intretinere gradina 30000 15000

62 2. Cheltuieli  privind  amortizarea 32000 32000

63 3. Cheltuieli  financiare 7000 1988

64        a) Cheltuieli cu dobanzile (comisioane ) 7000 1988

65     R E Z U L T A T     B R U T 516766 71534

ing. Emil Moise BÎC jr.Ionela FIRIDON 

Inițiator Avizat 

Primar Secretar general 
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