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P R O C E S     V E R B A L 
  incheiat astazi 27 noiembrie 2014 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 Batos, prin primar dl. Cotoi Dumitru 

6. Primaria comunei Galatii Bistritei, prin primar dl. Gaurean Vasile  

7. Primaria comunei Lechinta, prin primar dl. Florian Romeo 

in  numar de 7 membrii din totalul de 11 membrii, lipsind din motive obiective 

comunele Sieu, Sieut ,Sieu Magherus, Sieu Odorhei. 

               Dl. presedinte Bob Ioan prezinta celor prezenti  

  

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

1. Analiza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014; 

      2. Repartizarea profitului pe anul 2013; 

      3. 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 2014 conform anexei 1. 

 

  VENITURI ( preconizat) – TOTAL, din care:                               5010986 lei; 

  Venituri din valorificarea lemnului                                            4086071; 

  Masa lemnoasa valorificata la agenti economici                      3543160; 

  Masa lemnoasa valorificata la populatie                                    477458; 

  Gratuitati                                                                                          65453; 

  Alte venituri inclusiv taxa de peiaj                                              300000 ; 

  Venituri din valorificarea produselor nelemnoase                 36984 lei; 

  Fond de Conservare si Regenerare (FCR) la 31.12.2014       241354 lei; 

  Fond de Conservare si Regenerare (FCR) la 31.12.2013       207169 lei; 

  Alte venituri fond drum 2013                                                       139408 lei; 

  CHELTUIELI ( estimat ) – TOTAL , din care:                                 3820326 lei; 

  Cheltuieli cu paza/administrarea padurii:                                 1905446 lei; 

  Salarii                                                                                                  1544646 lei; 

  Cheltuieli comune                                                                            260800 lei; 

  Combustibil paza                                                                              100000 lei; 

  Cheltuieli cu protectia padurii ( conform deviz PP)                 54561 lei; 

  Fond de Conservare si Regenerare de constituit 2014          241354 lei; 

  Cheltuieli cu regenerarea si intretinerea plantatiilor ( conform devize  

    Cultura si Regenerare Padurii) din care:                                   555993 lei; 

  Cheltuieli cu ingrijirea arboretelor tinere si puneri in valoare ( conform devize 

Operatiuni Culturale) din care:                                                       201255 lei; 

  Manopera                                                                                          76055 lei; 

  Materiale                                                                                           31670 lei; 

  Alte resurse de lucru                                                                       93530 lei; 

  Cheltuieli cu Fondul de Accesibilizarea a padurilor 

 ( pentru drumurile forestiere – 10% din valoarea masei lemnoase 

  – produse principale si accidentale 1) 1439 lei; 

  Cheltuieli fond de mediu ( 2% din valoarea lemnului de lucru)  62594 lei; 
 Cheltuieli cu impozit pe venituri din activitatea de exploatare  

 0,5 % din lemnul de faze                                                                                                         

12888 lei; 

  Cheltuieli cu devize – intretineri – amenmajari diverse  

( pepiniera, plantaj etc)     154478 lei; 



  Cheltuieli cu pepiniere  62230 lei; 

 Cheltuieli cu amenajarea padurilor perioada 2013-2023  92248 lei; 

  Cheltuieli cu utilaje si mijloace fixe  120000 lei; 

  Cheltuieli cu exploatare forestiera 275845 lei; 

  Manopera  179299 lei; 

  Materiale  96546 lei; 

  Alte cheltuieli – impozit terenuri  118708 lei; 

  Alte cheltuieli – cabane, expertise, chirii, consiliu de administratie  115765; 

  REZULTATUL FINANCIAR BRUT  1190660 lei; 

  Impozit aferent profitului platit proprietarului  164229 lei; 

  PROFIT NET  1026431 lei; 

    

 

  Dl. Cira Silviu Ioan – sef ocol - Aduce la cunostiinta celor prezenti faptul ca in 

Statutul Regiei autonome, este precizat cum se poate retrage o primarie din 

Asociatia proprietarilor de padure si anume, prin solicitare sau excludere, in cazul 

de fata vorbim de o solicitare din partea primariei Budacul de Jos. 

   Dl. Bugnar Teoader – Viceprimarul comunei Budacul de Jos – precizeaza faptul 

ca retragerea lor din Asociatia proprietarilor de padure “ Valea Sieului “ si 

preluarea de catre Ocolul Silvic “Dealul Negru” se datoreaza faptului ca acel ocol 

mai administreaza o suprafata de padure detinuta de comuna si au dorit ca toata 

padurea sa fie in administratia unui singur Ocol silvic. 

   Dl. Cira Silviu Ioan – sef ocol – arata ca pe parcursul anilor am avut o 

administrare corespunzatoare a padurii detinute de comuna Budacul de Jos, fapt 

confirmat de Ocolul silvic “Dealul Negru” care a preluat padurea, dar si de ITRSV, 

toti au confirmat ca padurile sunt intr-o stare buna la fel si plantatiile, din punctul 

asta de vedere nu avem ce sa ne reprosam. Mai arata ca in ceea ce priveste 

situatia financiara si ceea ce se cuvine din patrimoniul Asociatiei, primariei Budac, 

o sa fie stabilit la incheierea exercitiului financiar pe anul 2013, la sfarsitul lunii 

februarie 2014,  iar cuantumul care va reveni primariei va fi in jur de 10.000 lei. 

       Mai arata ca dupa suprafata care a avut-o in administrare in cadrul asociatiei, 

comunei Budacul de Jos ii revenea o cota parte de 49.983 lei. Mai arata 

urmatoarele: comuna Budacul de Jos avea la 31 octombrie 2013 datorii catre 

regia autonoma in suma de 40436,44 lei. Dupa ce regia autonoma va recupera 

datoria comunei Budacul de Jos, urmeaza sa fie virata suma care ii revine cota 

parte din sediul regiei autonome, cladire proprietatea asociatiei proprietarilor de 

padure Valea Sieului. 



   Dl. Bugnar Teoader – Viceprimarul comunei Budacul de Jos – este de acord cu 

cele arata de aratate de dl. Cira Silviu Ioan. 

   Dl. primar Bob Ioan – presedintele asociatiei – propune ca la sfarsitul lunii 

februarie 2014 comunei Budacul de Jos a i se vireze suma de 9.546,56 lei, dupa 

compensarea cotei parti care ii revine din valoarea sediului (45.679 lei) cu datoria                                                                                                                                     

 pe care comuna Budacul de Jos o are fata de regia autonoma (40436,44). 

       Cota comunei Budacul de Jos in suma de  49983 lei sa fie redistribuita celorlati 

membrii ai asociatiei proportional cu suprafata de padure detinuta in prezent in 

cadrul asociatiei. Solicita si alte discutii pe marginea celor prezentate. 

       Nemaifiind alte discutii, supune la vot retragerea primariei Budacul de Jos 

din Asociatia proprietarilor de padure “Valea Sieului”. 

    Toti cei prezenti sunt de acord. 

      

 

 

  PUNCTUL 2  

      Dl. ing. Cira Silviu Ioan - prezinta participantilor Rectificarea Bugetul activitatii 

generale pe anul 2013  si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

comune; 

       Arata ca din analiza veniturilor si cheltuielilor realizate la nivelul celor 10 luni 

de activitate pe anul 2013, respectiv pe categorii de venituri si cheltuieli rezulta 

urmatoarele: 

- Veniturile totale realizate la 31.10.2013 insumeaza 3.911.110 lei, procentul 

de realizare fiind de 85,60; 

- Cheltuielile totale insumeaza 2.925.220 lei, procentul de realizare fiind de 

83,60; 

 Fata de elementele de venituri si cheltuieli previzionate in bugetul de venituri si 

cheltuieli pe anul 2013, s-au inregistrat diferente in structura la venituri si 

cheltuieli astfel: 

 Depasiri in structura la nivel de venituri aprobate prin BCV pe anul 2013, 

respectiv: 

- Venituri din fond regenerare      Previzionat an 2013 cf. buget     364.935 lei 

- Venituri din fond de regenerare  Realizat (31.10.2013)                   467.257lei 

  Depasiri in structura la nivel de cheltuieli aprobate prin BVC pe anul 2013, 

respectiv: 



- Cheltuieli prevazute de L46/2008,Codul Silvic-respectiv cheltuieli privind 

constituirea fondului de regenerare Previzionat an 2013 cf. buget 119.956 

lei; 

- Cheltuieli prevazute de L46/2008      Realizat(31.10.2013)            187.291lei        

 

   La nivelul Bugetului de venituri si cheltuieli al comunelor pe anul 2013; 

   Urmare analizarii executiei bugetare fata de bugetul initial, s-a impus 

rectificarea acestuia astfel: 

    Comuna Teaca: 

- Suplimentarea veniturilor din masa lemnoasa vanduta la agentii economici 

pe picior cu suma de 108.825 lei; 

  Comuna Sieu-Magherus: 

- Suplimentarea veniturilor din masa lemnoasa vanduta la agentii economicii 

cu suma de 30.462 lei; 

- Diminuarea veniturilor din masa lemnoasa vanduta la populatie cu suma de 

26.505 lei; 

- Repartizarea din veniturile comunei venituri din paza a sumei de 77.000 lei; 

  Comuna Monor: 

- Diminuarea veniturilor din masa lemnoasa vanduta la agentii economiciicu 

suma de 3.462 lei; 

- Suplimentarea veniturilor din masa lemnoasa vanduta la populatie cu suma 

de 2.020 lei; 

- Repartizarea din veniturile commune si venituri din paza a sumei de 45.000 

lei; 

 Comuna Batos: 

- Diminuarea veniturilor din masa lemnoasa vanduta la agentii economici cu 

suma de 6.00 lei; 

- Suplimentarea veniturilor din masa lemnoasa vanduta la populatia cu suma 

de 1.740 lei; 

- Repartizarea din venituri commune si venituri din paza a sumei de 8.600 lei; 

  Comuna Sieu: 

- Suplimentarea veniturilor din masa lemnoasa vanduta la agentii economici 

cu suma de 800 lei; 

- Diminuarea veniturilor din masa lemnoasa vanduta la populatie cu suma de 

9.628 lei; 

- Diminuarea v/val lemnului gratuit cu suma de 5.276 lei; 



- Repartizarea din veniturile commune si venituri din paza a sumei de 15.700 

lei; 

 

  Intrucat atat in structura veniturilor si a cheltuielilor exista si nerealizari conform  

prevederilor aprobate prin BVC pe anul 2013, ec. Emrich Liliana-Mioara- contabil 

sef propune efectuarea de virari de credite intre categorii de venituri si 

cheltuieli astfel: 

In structura veniturilor: 

-valorificarea produselor nelemnoase previzionat  30.306 lei rectificat 10.700 lei; 

-alte venituri                                           previzionat 150.000 lei rectificat 169.606 lei; 

-venituri financiare                                previzionat 11.000 lei rectificat 10.000 lei; 

-venituri din Fond regenerare             previzionat 364.935 lei rectificat 480.000lei; 

 

In structura cheltuielilor: 

-cheltuieli cu material si lucrari       previzionat 1.480.049 lei rectificat 1.444.246 lei 

-cheltuieli prevazute de L46/2008 previzionat 119.956 lei rectificat 200.000 lei; 

-impozit pe terenuri                          previzionat 154.224 lei rectificat 100.000 lei; 

-chelt. Const. fond accesibilizare 

 Conform L56/2010                          previzionat  128.658 lei rectificat 130.000 lei; 

-cheltuieli fond mediu                     previzionat 60.859 lei rectificat 70.000 lei; 

-cheltuieli cu impoz. Exploatare    previzionat 10.500 lei rectificat 10.000 lei; 

 

   Dl. Somesan Toma- primar Mariselu – nu sunt modificari consistente, numai in 

zona fondului de regenerare.  

    Dl. primar Bob Ioan – Sintereag- intradevar sunt doar mici oxcilatii de la sumele 

previzionate.  

    Dl. primar Mititean Sorin- Sieu Magherus – arata ca este de acord cu 

rectificarea in legatura cu cifrele prezentate. 

    Dl primar Florian Romeo – Lechinta – subscrie la cele discutate de 

antevorbitorii sai, este de acord cu rectificarea. 

    Dl. presedinte Bob Ioan – solicita si alte discutii pe marginea materialelor 

prezentate. Nemaifiind alte discutii, supune spre aprobare celor prezenti 

rectificarea bugetului activitatii generale pe anul 2013. 

     Toti cei prezenti aproba in unanimitate Rectificarea Bugetului 

Activitatii Generale pe anul 2013.  

 
  PUNCTUL 3 



  DIVERSE 

 

   Dl Cira Silviu Ioan – precizeaza faptul ca, primaria comunei Mariselu ni s-a mai 

alaturat cu o suprafata noua de padure. 

   Dl. primar Somesan Toma – Mariselu – este de acord cu cele aratate mai sus, si 

anume faptul ca o suprafata de padure care era in gestiunea Ocolului silvic 

“Dealul Negru” s-a preluat de Regia autonoma Ocolul silvic “Valea Sieului”. 

 

    Dl. Bob Ioan supune spre aprobare celor prezenti ca d-soara Runcan Cristina 

Adriana- consilier juridic, sa fie desemnata imputernicita asociatiei pentru 

efectuarea modificarilor hotarate prin prezenta adunare generala, aceasta fiind 

identificata cu CI seria XB numar 344614 eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de 

27.09.2011, CNP 2880530060025. 

 

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

si parafat prin stampila fiecarui asociat, dupa cum urmeaza :  

 

 

 


