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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăștie  pe anul 2021 

 
 
 
 Pentru anul 2021, Regia Publică Locală Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A 
Orăștie şi-a propus să exploateze un volum brut total de 13.089 mc. 
 Din totalul de 13.089 mc propuşi pentru acest an, cantitatea de 6.298 mc va fi 
exploatată ca masă lemnoasă pe picior, ce se propune a fi vândută prin licitaţii şi 
achiziţionată de către agenţi economici atestaţi. Din vânzarea acestei cantități se 
prognozează a se încasa suma de 567.277 lei. 
 Cantitatea de 6.791 mc va fi exploatată prin prestări servicii ca lemn fasonat 
pentru populație și pentru depozit.  
 Către populaţie se propune spre valorificare un volum brut de 5.691 mc, din 
care cantitatea de 2.002 mc va fi asigurată din depozitul ocolului, iar cantitatea de 
1.450 mc lemn pentru foc, care provine din sortarea buștenilor proveniți de la 
Primăriile Romos și Beriu, va fi valorificată tot către populația municipiului 
Orăștie.  
 Diferenţa de masă lemnoasă de 1.110 mc va fi exploatată de ocolul silvic prin 
intermediul firmelor de exploatare atestate urmând a fi valorifică prin licitaţii de 
prestări servicii sau prin negocieri directe ca lemn fasonat (bușteni pentru gater sau 
furnir). 
  Din valorificarea superioară a masei lemnoase fasonate exploatată prin 
prestări servicii se preconizează a se obține venituri totale în valoare de 1.403.648 
lei. 
 Cheltuielile privind exploatarea şi transportul acestei mase lemnoase se prevăd 
a fi în sumă de 689.384 lei. 
 Conform datelor din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 se 
prevăd venituri în valoare totală de 2.142.461 lei, iar cheltuielile totale vor fi de 
1.942.185 lei rezultând un profit brut de 200.276 lei. 
 Având în vedere cele expuse am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 
propun Consiliului local spre dezbatere şi care poate fi aprobat în forma prezentată. 
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