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Nr. 8.539/24.05.2021    
 

RAPORT ANUAL 
privind activitatea  de administrare a Ocolului Silvic Valea Sadului R.A 

la data de  31. 12. 2020 
 

     Ocolul Silvic Valea Sadului R.A , cu sediul in Cisnadie, str. Unirii, nr.32, jud. Sibiu , 

inregistrat la Oficiul Registrului Comertului  sub nr. J32/1313/2004, avand cod unic  de 

inregistare  RO21602815, a desfasurat in anul 2020 ca activitate preponderenta silvicultura , 

realizand urmatorii indicatori : 

          - venituri totale realizate       5.259.829  lei 

          - cheltuieli totale realizate    5.227.103  lei     

          - profit brut                                32.726  lei 

          - profit net                                 32.726  lei 

  Profitul net realiza in suma de 32.726 lei  va fi repartizat astfel: 

             Varsaminte din profitul net  la buletul local     95.509,01 lei 

             Pierdere acoperita din surse de investitie         65.783,10 lei 

             Repartizare la sursa de investitie                         3.000,19 lei  

 

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii 

contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. 

nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, 

cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 58/2021 - privind principalele 

aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor 

contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 

Publice. 

    Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in 

vigoare, pe baza balantei de verificare.  Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, 

cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare 

     Situatia economico-financiara a  RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA a fost auditata de 

auditor independent AV EXPERT SOLUTION SRL fara rezerve . 
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PRIMĂRIA ORAŞULUI CISNĂDIE 
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   OBIECTIVE DE  INDEPLINIT : 

 

1. Volumul de activitate  

Volumul de masa lemnoasa vanduta la licitatie  pe anul  2020 de 21.877 mc. 

Volumul de masa lemnoasa fasonata  vanduta   pe anul  2020 de 8639 mc 

Din valorificarea masei lemnoase au fost obtinute venituri , dupa cum urmeaza : din valorificarea 

masei lemoase pe picior a rezultat suma de 2.988.350 lei ,iar din valorificarea masei lemnoase 

fasonate a rezultat suma de 1.733.341 lei . 

 

2. Impaduriri realizate pe o suprafata de  7,36 Ha si completari pe o suprafata de 8,90 Ha, 

plantarea a peste  79.56 mii  puieti; 

 

3.  Existenta in pepiniera silvica la finele anului 2020 a peste114.584 buc    puieti forestieri apti de 

plantat , precum 31.045 buc anul I  puieti .In solar  sunt la finele anului 55.000 buc puieti . 

 

4.  Efectuarea lucrarilor silvice de intretinere a plantatiilor , s-a facut functie de necesar dupa cum 

urmeaza : 

     Descoplesirea speciilor forestiere                     78,15 Ha  

     Revizuirea plantatiilor                                       31,15 Ha  

     Degajari                                                             15,99  Ha  

     Cuaratiri                                                             39,55 Ha 

 

 Rezultate economico-financiare din activitatea de exploatare : 

Criterii de performanta             UN         Nivel aprobat in 2020            Nivel realizat 2020        % 

Venituri totale                             lei                      6.008.400                  5.259.828                   88% 

venituri din exploatare               lei                       5.999.000                   5.255.590                  88% 

cheltuieli totale                          lei                       5.493.792                   5.227.053                   95% 

cheltuieli totale la 1000 venituri  totale                     914                             994                        92% 

productivitatea muncii         mii lei /pers                   166,40                          146,0                     89% 

durata recuperarii datoriilor        lei /30 zile                30                                 30 

durata recuperarii creantelor       lei /30 zile                30                                 30 

profitul brut                            lei                             514.608                          32775                   6.3% 
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• Realizarea unui profit in suma de 32.726 lei fata de 514.608 lei programat prin bugetul 

anului . Acest fapt s-a datorat scaderii preturilor si efectuarea licitatiei in decembrie 2020 

fiind tarziu pentru inceperea exploatarii in 2020. De asemenea nu  s-a executat investitia 

de reparatie capitala a drumurilor forestiere din fondul de  regenerare  si care a influentat 

profitul brut cu 290.000 lei.  

• Activitatea de vanatoare a inregistrat pierdere de 23283 lei, urmare a situatiei pandemice  

nu am realizat vanatoare cu vanatorii straini . 

• Regia nu a inregistrat datori restante, soldul reprezinat  datorii curente cu  cheltuiala de  

explatare a lemnului si transportarea lui in depozite si reparatii drum forestier .  

• Numarul de salariati si cheltuielile cu personalul s-au incardat in bugetul aprobat . 

    Impozitele aferente anului 2020 la bugetele locale in suma de 60.701 lei au fost achitate in 

termen . 

• Viramentele la bugetul de stat a obligatilor privind impozitul pe salarii , varsamintele 

la bugetul de asigurarti sociale aferente fondului de salarii ,impozitul pe profit si 

fondul de mediu au fost efectuate la termen . 

• La finele anului 2020 , exista creante restante in suma de 13.508 lei . 

• La finele anului 2020 nu exista plati restante . 

 

               Activitatea Consiliului de Administratie : 

 

   Consiliul de administratie  a fost numit prin  HCL a primariilor asociate Cisnadie  141nr/2019, 

Sadu 61/ 2019, Rau Sadului nr.27/2019, Selimbar nr87/2019, incepand cu 15.07.2019. 

      Consiliul de Administratie format din 4 persoane (1 post vacant –reprezentantul M.F.P)   s-a 

intrunit in sedinte lunare si a emis pe parcursul anului  un numar de 13 hotarari, publicate conform 

OUG 109/2011 pe site-ul ocolului. 

          Pentru activitatea desfasurata membrii consiliului au fost renumerati cu suma de  550 lei 

brut,  indemnizatie fixa. In afara indemnizatiei fixe nu au fost acordate alte drepturi banesti 

membrilor. 

 

 Primar,                                                                  Consilier, 

      Gheorghe Huja  Camelia Eugenia Bica 
 

 

 

 

 

Red./dact. C.B. 


