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R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăştiei” pe anul 2022 

 
 
 Prin adresa nr.222/28.02.2022 înregistrată sub nr.3083/04.03.2022, Regia Publică 
Locală Ocolul Silvic “Valea Orăştiei” R.A Orăștie a înaintat spre analiza și aprobarea 
Consiliului local al municipiului Orăștie, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2022 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie. 
 Potrivit prevederilor art.14, alin.(1) din Codul Silvic, Ocoalele silvice de regim 
prevăzute la art. 12 şi 13 au personalitate juridică, întocmesc balanţă, bilanţ contabil 
propriu, au buget anual de venituri şi cheltuieli distinct, de care dispun. Potrivit 
aliniatului 2 al aceluiași articol, se prevede ca, Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se 
aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la 
propunerea ocolului silvic.  
 De asemenea, art.4, alin.(1), lit. c) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participație majoritară, prevede că, bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, ..... pentru operatorii 
economici prevăzuți la art.1, lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art.1, lit. b) 
sau instituţiile publice locale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o 
participaţie majoritară. 
 Din documentația înaintată se propune exploatarea în anul 2022 a unui volum 
total de 11.141 mc. Urmare a acestui fapt, s-au prognozat venituri în suma de        
3.109.791 lei, iar cheltuielile preconizate vor fi de 2.719381 lei, iar profitul preconizat va 
fi de 390.410 lei. 
 Regia Publică Locală Ocolul Silvic “Valea Orăştiei” R.A Orăștie va plăti în acest 
an către municipalitate suma de 13.667 lei reprezentând impozitul pe teren, va constitui 
fondul de drumuri în valoare totală de 15.109 lei, fondul de mediu în valoare de 18.309 
lei și fondul de conservare în valoare de 127.870 lei. 
 În concluzie raportat la cele mai sus menționate precum și la atribuțiile consiliului 
local reglementate de art.129, alin.(4), lit.”a” și art.139, alin.(3), lit.”a” din O.U.G 
nr.57/2017, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
considerăm că, proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale și poate fi 
aprobat în forma prezentată.  
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