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P R O C E S     V E R B A L 
  incheiat astazi 04 februarie 2015 cu ocazia desfasurarii Adunarii        

generale a Asociatiei proprietarilor de padure VALEA SIEULUI 

 

 

 

             Dl.  Ing. Bob Ioan - presedintele Asociatiei proprietarilor de padure Valea 

Sieului, deschide lucrarile adunarii generale si anunta ca la lucrarile acesteia 

participa urmatorii  membrii asociati si anume: 

1. Primaria comunei Sintereag, prin primar dl. Ing. Bob Ioan 

2. Primaria comunei Mariselu, prin primar dl. Somesan Toma 

3. Primaria comunei Monor, prin primar dl. Cira Ioan 

4. Primaria comunei Teaca, prin primar dl. Muntean Damian Iustian  

5. Primaria comunei Sieu, prin primar dl. Iuga Napeu Olimpiu 

6. Primaria comunei Sieu Odorhei, prin primar dl. Sfintean Sorin  

7. Primaria comunei Sieu Magherus, prin primar dl. Mititean Sorin 

8. in numar de 7 membrii din totalul de 11 membrii, lipsind din motive 

obiective comunele Lechinta, Sieut ,Batos, Galatii Bistritei. 

               Dl. presedinte Bob Ioan prezinta celor prezenti  

  

                                       O R D I N E A    D E    Z I   : 
 

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei 

Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului; 

      2. Darea de seama privind activitatea ocolului pe anul 2014; 

      3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al Asociatiei 

Proprietarilor de Padure Valea Sieului; 

      4. Diverse; 

    Supune la vot ordinea de zi prezentata, iar toti membri asociati prezenti sunt 

de acord cu ordinea de zi propusa. 



 

   PUNCTUL 1 

  Se da cuvantul d-lui ing. Cira Silviu Ioan – Seful ocolului silvic, pentru a prezenta 

bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 pe fiecare unitate administrativ 

teritorial in parte, dupa cum urmeaza: 

 

 Primaria comunei Monor  -   Total  Venituri                      367.567,0  

- Cheltuieli                             183.379,0 

- Rezultatul financiar brut  184.187,1 

- Profit net                             158.781,9 

Primaria comunei Lechinta –    Total Venituri                     576.625,8 

- Cheltuieli                              424.017,8 

- Rezultatul financiar  brut  152.607,9 

- Profit net                              131.558,6 

Primaria comunei Galatii-Bistritei – Total Venituri             589.514,0 

- Cheltuieli                               466.918,2       

- Rezultatul financiar brut    122.595,8 

- Profit net                               105.686,0 

Primaria comunei Sieu          -  Total Venituri                         41.383,0 

- Cheltuieli                               39.183,3 

- Rezultatul financiar brut     2.199,7        

- Profit net                                1.896,3 

Primaria comunei Sieu Odorhei – Total Venituri                   7.260,0 

- Cheltuieli                                 7.066,6 

- Rezultatul financiar brut      193,4 

- Profit net                                 166,7 

Primaria comunei Sieu Magherus – Total Venituri                143.036,0 

- Cheltuieli                                 98.100,0  

- Rezultatul financiar brut       53.935,6 

- Profit net                                  46.496,2 

Primaria comunei Teaca       -  Total Venituri                           795.272,0 

- Cheltuieli                                  552.224,5 

- Rezultatul financiar brut       243.047,5 

- Profit net                                  209.523,7 

Primaria comunei Batos       - Total Venituri                             27.928,0 

- Cheltuieli                                   21.592,7 

- Rezultatul financiar brut           6.335,3 



- Profit net                                      5.461,5 

Primaria comunei Sieut        -     Total venituri                             13.447,0 

- Cheltuieli                                      6.708,65 

- Rezultatul financiar brut            6.738,3 

- Profit net                                       5.808,9 

Primaria comunei Sintereag- Total venituri                                  264.324,0 

- Cheltuieli                                       254.596,6 

- Rezultatul financiar brut             9.727,4 

- Profit net                                        8.385,7 

Primaria comunei Mariselu – Total Venituri                                  2.112.470,0 

- Cheltuieli                                        1.399.544,1 

- Rezultatul financiar brut              712.925,9 

- Profit net                                         614.591,3 

 

    Dl. Bob Ioan  – presedintele asociatiei – supune spre aprobare Bugetul de 

venituri si cheltuieli pe anul 2015. 

Toti cei prezenti aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli 

pe anul 2015; 

     

  

PUNCTUL 2 

  Dl. Cira Silviu Ioan – sef ocol - prezinta celor prezenti darea de seama privind 

activitatea ocolului pe anul 2014, si aduce la cunostiinta celor prezenti faptul ca s-

a desfasurat activitatea pe suprafata de 10,997 ha proprietatea unitatilor 

administrative teritoriale si 2. 849 ha proprietatea persoanelor juridice si fizice in 

usoara crestere fata de anul precedent, mai arata faptul ca desi comuna Budacul 

de Jos a iesit din asociatie prin preluarea unor paduri ale persoanelor fizice si ale 

unor pasuni impadurite ale primariilor am reusit putin sa crestem suprafata. 

        Aduce la cunostiinta celor prezenti ca la activitatea de fond forestier s-au 

valorificat 29.700 mc la agenti economici 21.300 mc, populatie 8.400 mc si 

prezinta situatia pe fiecare primarie in parte, preturile fiind foarte bune 

comparativ cu anii trecuti in special la primaria Monor si Teaca unde s-au obtinut 

si valori de 1200 mc. La activitatea de punere in valoare s-au constituit 683 de 

partizi in vol de 35.000 mc , s-au executat lucrari de degajari pe 18,8 ha, curatiri 

52,4 ha, rarituri 190 ha, taieri de produse principale s-au executat pe 58,8 ha, 

taieri de igiena suprafata de 1700 ha. Cat priveste activitatea de cultura a 

padurilor sa recoltat masa lemnoasa in urma taierilor de produse principale, taieri 



definitive sau taieri rase, precum si executarea unor lucrari de regenerare de 

completari, descoplesiri d pe care le prezinta in detaliu. Mai arata faptul ca in 

campania de impaduriri s-au utilizat 253.996 puieti din care 78.945 puieti din 

pepinierele proprii. La activitatea de paza a padurilor in comparatie cu anul 2013 

in 2014 s-a constatat o mica diminuare a pagubelor, pagube constatate in urma 

celor 42 de controale partiale si de fond care s-au efectuat, s-au incheiat 89 de 

procese verbale de constatare a contraventilor aplicandu-se totodata amenzii in 

valoare de 67.900 lei, la controlul circulatiei materialului lemons s-au incheiat 4 

procese verbale la transport si 3 procese verbale la comercializarea materialului 

lemons.  

      Dl. Ing Cira Silviu Ioan - mentioneaza ca acesta ar fi activitatea ocolului 

desfasurata in anul 2014 cu 35 de angajati, fiind cel mai bun an din ultimii zece ca 

atare s-au acordat premii personalului salariat al Regiei Autonome Ocolul Silvic 

Valea Sieului avand in vedere indeplinirea sarcinilor de serviciu in conditii foarte 

bune. Daca nu mai sunt alte intrebari ii da cuvantul presedintelui asociatiei dl. Bob 

Ioan.                                       

 

       Dl. Bob Ioan  – presedintele asociatiei – supune spre aprobare Darea de 

seama privind activitatea ocolului pe anul 2014. 

Toti cei prezenti aproba in unanimitate. 

 

PUNCTUL  3  

 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al Asociatiei 

Proprietarilor de Padure Valea Sieului. 

Dl. Bob Ioan  – presedintele asociatiei – prezinta bugetul de venituri si cheltuieli 

pentru anul 2015, anexa 1 la prezentul proces verbal si spune spre aprobarea 

celor prezenti. 

     Toti cei prezenti aproba in unanimitate . 

 

PUNCTUL 4 

   Diverse 

 

     Dl. Cira Ioan – primarul comunei Monor ia cuvantul si aduce in discutie o 

problema cu care se confrunta si anume faptul ca agentii economici distrug 

drumul cand transporta masa lemnoasa din padure si pasunile.  

     Dl. Muntean Damian Iustian – primarul comunei Teaca  arata ca este de acord 

cu ceva aratate mai sus. 



     Dl. Cira Silviu Ioan – sef ocol – mentioneaza faptul ca le va atrage atentia 

acestora sa fie mai atenti in timpul transportului materialului lemnos. 

    Dl. Sfintean Sorin – primarul comunei Sieu Odorhei intreaba ce ne-am propus la 

investitii pentru anul 2015. 

    Dl. Cira Silviu Ioan - sef ocol la investitii ne-am propus sa cream un fond pentru 

anul viitor ca sa cumparam un nou utilaj, deoarece vechiul nu mai este in stare 

foarte buna de functionare are in jur de 15 mii de ore de folosire si tot mai multe 

cheltuieli sunt cu repararea acestuia tot mai putine piese se gasesc si are un grad 

mare de uzura  

    Dl. Bob Ioan – presedintele asociatiei aduce la cunostiinta celor prezenti faptul 

ca a aprobat bilantul contabil si contul rezultatului financiar, intocmite la 

31.12.2014.  La nivelul anului 2014, Asociatia Proprietarilor de Padure Valea 

Sieului inregistreaza o pierdere in suma de 10966 lei ce se va recupera in perioada 

urmatoare. 

       Dl. Cira Silviu – precizeaza faptul ca trebuie inlocuit un membru in comisia de 

cenzorii deoarece d-na Morar Ioana s-a pensionat si propune ca d-na Cimpean 

Maria Daniela, avand functia de contabil la primaria Teaca si membru in consiliul 

de administratie al regiei sa ii ia locul. Propune spre aprobarea celor prezenti . 

     Toata lumea este de acord in unanimitate. 

 

Dl. Bob Ioan supune spre aprobare celor prezenti cele aratate mai sus. 

 Toata lumea este de acord in unanimitate. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in trei exemplare, semnat 

si parafat prin stampila fiecarui asociat, dupa cum urmeaza :  

 

 

 


