
ROMANIA
JU DETUL BrsrRrl,r-ruA sAuo
coMUNA JosENrr nAncAur,ur
CONSILTUL LOCAL,

privind aprobarea bugetului de veniturri
local ,,Ocolul Silvic Comundl

Consiliul local al comunei Josenii B
Avflnd in vedere:
-referatul de aprobare a priman

31.01 .2A20:
-Hot5rCIrea nr. 3 din 13.01 .202A- a

ds interes lssal ,,Qsslul Silvic Comunal J
17.01.2020, unde laart.l se aprobd bugetul

-referafi{ nr. 73 dn 9.01.2020, N
cheltuieli pe anul 2A2A, al Regiei
Josenii Bdrgdului";

-prevederile Hottrrfirii Consiliului I
privind infiin{area regiei autonome de
Birg6ului", modificatb prin Hot5rdrea
28.05.2009 de modificare gi completare a

w.l7 din 26.03 .2009, privind infiin{area
Comunal Josenii Birglului";

-proiectul de hotSrfire nr. 473 dirr
venituri gi cheltuieli al Regiei autonome dle

Bdrg[ului", po anul 2020;
-nota nr. 474 dia 31.A1.2024 a

Bdrg[ului din care reztiltil ci proiectul
do interes losal ..Ocolul Silvic Comunal Jt

sediul Primlriei din localitatea Josenii
vederea depunerii de sugestii, propuneri sau

-avizul cu caracter consultativ nr. '4

Consiliului local Josenii Bf,rglului, buget-
-avtzal cu caracter consultativ nr. ,6

Consiliului local Josenii Bdrglului, pentru
protec{ia mediului qi turism ;

-in conformitate cu :
-prevederitre Ordinului nr. 3818/2{llg

formafirlui qi structurii bugetului de venituri
gi a anexelor de ftndamentare a acestuia;

HO'r;. RE
cheltuieli al Regiei autonome de interes
nii Bfirglului", pe anul 2A2O

judeful Bistrita-Nds6ud ;

comunei Josenii Bdrglului ff. 472 din

iului de Administra{ie al Regiei autonome
ii Bfirg5ului", iuaiuffiE suadrcsa ff, 152 din
venituri gi cheltuieli pe anul 2A20;

fundamentarea bugefului de veni&ri qi
de interes local ,,Ocolul Silvic Comunal

Josenii Birg[ului nr.IY din 26.03.2A09,
local ,,Ocolul Silvic Comunal Josenii

iliului local Josenii Birgbului nr.23 din
otiirdrii Consiliului local Josenii Bire[ului
i autonome de interes local ,,Clcolul Silvic

.41.2024, privind aprobarea bugetului de
local ,,Ocolul Silvic Comunal Josenii

de Infomare Documentare Josenii
venituri gi cheltuieli al Regiei autonome

Bdrgftului", po am;d 2A20, a fost afiqat la
i nr. 153, judelul Bistda-It{6sdu4 in

16.03.2020, al comisiei de specialitate a
gi activit5li economico-financiare ;
16.03.2020, al comisiei de specialitate a
jarea teritoriului gi urbanism, agriculturI,

din 30 decembrie 2019, privind aprobarea
cheltuieli al operatorilor economici, precun



finanlele publice locale, cu modificirile qi

In temeiul aft. L29 alin. (1), alin. ('2)

lit. s), alin. (14), art. B9 alin. (1), alin. (3) li
(1) din Ordonanfa de Urgen!6 a
ulterioare, privind Codul administrativ;

,,Ocolul Silvic comunal Josenii Bdrgdului",
hotdr6re din care face parte integrantd;

Art.2.-Se aprobi detalierea indi
trimestre a acestor4 prevdanti in bugetult
interes local ,,Ocolul Silvic comunal J

nr.2laprezentahotdrdre din care face parte i

bugetului de venituri pe anul 2020 al Fi.egi

comunal Josenii Birgdului", conform anexei
integrantd;

Art.4.-Se aprobd programul de
bugetul de venituri gi cheltuieli al Regiei
Josenii Bdrg[ului", pe arul2020, confonn a
parte integrantd;

Art.S.-Se aprobd misurile de im
restante pe anul 2020, ale Regiei autonome
Bdrgdului", conform anexei nr. 5 Ia prezenta

(2)-Prefurile practicate de cltre
vdndtoare, pentru actiunile organizate pe f;

judeful Suceava vor fi cele practicate de Ri

Art.6.-Cu ducerea la indeplinire a

autonomd de interes local,,Ocolul Silvic com
Art.1.- Prezenta hotirdre a fost

3 ublin.ri din f'?- consilieri prezenli in sala d
Art.8.- Hotdrdrea va fi comunicatd cu :

-Institutia Prefectului -judeful Bistrita
-Primarul comunei Josenii Bdrgdului ;

- Regia autonomd de interes local,,Ocolull Sil
-Punctul de Informare Documentare Josronii

public[;

Nr. 13

Din 19.03.2020

-prevederile art. 19 alin. (1) lit. b), art. 23 alin. (2) din Legea nr.27312006, privind
ulterioare;

t. b) qi d), alin. (4) lit. a), alin, (5), alin. (7)
g) qi i) art.196 alin. (1) lit. a) qi art. 197 aln.

m. 5712019, cu completdrile

HO:r
Art.l.-Se aprobd bugetul de venitur:i gi cheltuieli al Regiei autonome de interes local

anul2020, conform anexei nr.l la prezenta

lor economico-financiari ;i rcpartizarca
venituri gi cheltuieli al Regiei autonome

, pe anul 2020, conform

Art.3.-Se aprobd gradul de reali a veniturilor totale prev[zute in cadrul
autonome de interes local ,,Ocolul Silvic

r. 3 la prezenta hotdrdre din care face parte

dotdri gi sursele de finarr{are cuprinse in
de interes local,,Ocolul Silvic comunal

xei nr. 4 la prezenta hotdrdre din care face

ire a rezvltatului brut gi reducere a
interes local ,,Ocolul Silvic comunal

din care face parte integranti;
I silvic Josenii Bdrgdului- Compartimentul

de vdndtoaxe nr. 10 < Dornigoara > din
ilva-Regia National6 a P6durilor.
prezentei hotdrdri se tncredinteazi Regia

Josenii Bdrgdului" ;
cu ? voturi pentru, - voturi impotrivd gi

qedin!6.

ic Comunal Josenii Bdrgdului";
Bdrgdului, in vederea aducerii la cunoqtinli

PRE$ED
Trigci T

ag
pe
de
reianex

pld{ilor
Josenii

Yiza CFP,

secretar,



ffi#
la Hotdrdrea Consiliului

BUGETUL DE VENITURI

pe anul

Anexa 1

lJosenii 86rgdului nr. 13 din 19.03.

SI CHETTUIETI

VENITURI TOTALE (rd. I : rd. 2 + rd. 5)

Venihri totale din exploatare, din care:

i, cf. prevederilor legale in vigoare

FIELTL]IELI TOTALE (rd. 7+ rd.

cu bunuri gi servicii

cu impozite, taxe gi vlrsdminte asimilate

de naturd salariala (rd. 12 + rd. 13)

isponibilizlrilor de personal

organe de conducere gi control, comisii gi

cu contribufiile datorate de angajator

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

VEMTLru DIN IMPOZITUL PE PROFIT

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTTVITATI

PROFITUL/PIERDERBA NETA A PERIOADEI DE

RAPORTARE (rd 20-21-22+23-24-25) din care:

Alts reznve teprezentdnd facilitdfi fi scale prevdzute de lege

pierderilor contabile din anii precedenfi



\AX(*)

€tG
, ?.\,. \

tuirea surselor proprii de finanfare pentru proiectele

din imprumuturi exteme, precum qi pentru
irea surselor necesare ramburstrrii ratelor de capital,

i dob6nzilor, comisioanelor gi altor costuri aferente

rimas dupil deducerea sumelor de lard.27 ,

salarialilor la profit in limita a I
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazlmediu

realizat la nivelul operatorului economic in exerciliul

Minimum 50% vlrslminte la bugetul de stat sau local in
iilor autonome, ori dividende cuvenite aclionarilor, in cazul

companiilor nafionale gi societIlilor cu capital
integral sau majoritar de stat, din care:

dividende cuvenite bugetului de stat

dividende cuvenite bugetului local

dividende cuvenite altor actionari

pe destinafiile previzute la rd. 3l - rd.32
repartueazLlaalte rezerve qi constituie sursd proprie de

privind prestdrile de servicii

DE FINANTARE A INVESTITIILOR" din care:

. de personal prognozat la finele anului

mediu lunar pe salariat (lei/persoan6) determinat pe

mediu lunar pe salariat (lei/persoand) determinat pe

baza cheltuielilor de naturl salariald, recalculat cf. Legii
a bugetului de stat **)

itatea muncii ln unitlfi valorice pe total personal

muncii in unitiifi valorice pe total personal

recalculatii cf. Legii anuale a bugetului de stat

muncii in unitdfi fzice pe total personal mediu

totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. l)xl

Trigcd T



la HotS16rea Consiliului local Josenii

Detalierea indicatorilor economico-financiari
si repartizarea pe

Anexa 2
lui nr. 13 din 19.03.2020

in bugetul de venituri si cheltuieli 2020
a acestora

Prevederi an precedent (N-l)

TOTALE (rd. 2 + rd. 22 )
+rd.8+rd.9+d. 12+

13 + rd. l4), din care:

4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),din care

subvenlii 5i transferuri de exploatare aferente cifrei de

nete (rd. l0 + rd. I l), din care:

cf. prevederilor legale ln vigoare

costului productiei ln curs de execulie

te venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20

(rd. l8 + rd. l9), din care:

(rd.23 + rd.24 + rd.25 +

CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)

i de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din

Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 3l + rd. 39 + rd. 45),

+ rd. 33 + rd. 36 + td.37

cu materialele consumabile, din care:



executate de te4i (rd. 40 +

privind chiriile (rd. 42 + rd.43) din care:

citre operatori cu capital privat

cu alte servicii executate de terfi (rd. 46 + td. 47 +
49 + rd. 56 + rd. 6l + rd.62 + rd.66 + rd. 67 + rd. 68 +
77),dinc,arc:

privind comisioanele 9i onorariul, din care:

gi publicitate (rd. 5l + rd. 53

cadou potrivit l€gii nr. 193/2006, cu

i de reclamtr gi publicitate, din care:

potrivit l,egii nr. 193DO06,cu

rul pletel, promovarea pe prete exrstente

noi, potrivit kgii nr. 193/2006, cu

cu sponsorizare4 potrivit O.U.G. N. A20l 5 (rd. 57 +
58 + rd. 60), din care:

social qi sport, din care:

cu transportul de bunuri gi persoane

de deplasare, detaqare, transfer, din care:

f.-'6rt, *'+'?7r

cu combustibilii



privind recrutarea qi plasarea

de conducere cf Ordonantei de

aGuvemului nr. rc9n011

cu impozite, taxe Si vtrrstminte asimilate (rd. 79 + rd.
+ rd. 8l + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:

cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

pentru concesionarea bunurilor publice qi

cu alte taxe $i impozite

cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 1 l2),

de naturil salarialtr (rd. 87 + rd. 9 I )

cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:

) sporuri, prime gi alte bonificatii aferente salariului de

227/2015 pnvindCodul fiscal(*, cu modificnrile qi

Lrgii nr. 193/2006, cu modificdrile

administrator special, alte comisii qi comitete

eltuieli aferente confractului de mandat gi a altor organe

oonducere gi control, comisii qi comitete (rd. 104 + rd.

107 + rd. I l0 + rd. I I l), din care:

pentru consiliul de administrafie./consiliul de

penfiu alte comisii Si comitete constituite potrivit legii

. Alte cheltuieli de exploalare (rd. 1 14 + rd. I 17 + rd. I I 8 + rd.

I 19 + rd. 120 + rd. 12l), din care:

cu majordri qi penalitd;i (rd. I I 5 + rd. I I



sau pierderi de valoare, din care:

rd. 129), din care:

i financiare (rd. l3l + rd. 134 + rd. 137),

totale din exploatrre, din care: (rd. 2)

care nu se iau ln calcul la
muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

itotale de exploatare, din care: @d.29)
care nu se iau ln calcul la

rezultatului brut realizat in anul precedent cf

de naturtr salariald (rd. 86), din care: *+)

. de personal prognozat la finele anului

mediu lunar pe salariat (lei/persoantr) determinat pe

cheltuielilor de naturd salariah Krd. 147 /rd.

1491/12+l0[,o

cheltuielilor de naturd salariali, cfOG 2612013 [(Rd.
147 - Rd. 92* - Rd. 97) I Rd. l49l / 12 * 1000

pe salariat (lei/penoand) determinat pe

cheltuielilor de naturd salariald" recalculat cf OG



(mii lei/persoantr) (rd,2/td. 149)

recalculat?i cf. l,egii anuale a bugetului de stat

muncii ln uni?l1i fizice pe total

de calcul al productivit?itii muncii tn unititli

cantitatea de produse finite (QPF)

de laoperatori cu capital prival

pentru finanlarea activit?uii curente (soldul rilmas de

Redistribuiri/ distribuiri totate cf. OUG fi.29/2OL7 dinl



la Hotdr6rea Consiliului local

Gradul de realizare a

r@
iiBdrgduluinr. 13 din 19.03.2020 \Q

rniturilor totale l2o2ol

- mii lei-

Nr.
crt. Indicatori

Pre'yedr :i anN-2 Yo 4:
3/2

Prevederi an
precedent CN-l) Yo7:

6/5Apnrbat Realizat Aprobat Realizat
0 I 2"

a
J 4 5 6 7

I
Venituri totale (rd. I + rd. 2), din
lare: 7!3" 6375 0,89 6853 5074 o,74

I Venituri din exploatare*) 713:: 6373 0,8s 6852 507L o,74
2 Venituri financiare 7 3 3

K-Afrn -*

J-\t-""



Anexa 4
la Hotd16rea Consiliului local Joserrii i nr. 13 din 19.03.2020

Programul de investitii, si sursele de finantare2O2O

an precedent (N-1)

FINANTARE A

STITIILOR, din care:

surse, din care:

fondul de accesibilizare a pddurilor

Investifiiin curs, din care:

a operatorului economic:

) pentru bunurile de natura

omeniului public al statului sau al

administrativ teritoriale:

pentru bunurile de natura

iului privat al statului sau al

u nitdfii administrativ teritoria le:

pentru bunurile luate in concesiune,

iriate sau in locatrie de gestiune,

iv cele din domeniul public sau

privat al statului sau al unitdlii

privata a operatorului economic:



t lemn foc Josenii Bdrgdului

b) pentru bunurile de natura

i public al statului sau al

administrativ teritoria le:

Drum forestier MAGURICI ramura ll

pentru bunurile de natura

ui privat al statului sau al

administrativ teritoriale:

pentru bunurile luate in concesiune,

te sau in locafie de gestiune,

lusiv cele din domeniul public sau

al statului sau al unitSlii
ministrativ teritoriale:

lnvestifii efectuate la i

le existente (modernizdri), din

privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv

pentru bunurile de natura

ului public al statului sau al

administrativ teritoriale:

pentru bunurile de natura

niului privat al statului sau al

!ii ad ministrativ teritoria le:

) pentru bunurile luate in concesiune,

ate sau in localie de gestiune,

cele din domeniul public sau

privat al statului sau al unitdlii
administrativ teritoriale:



il*ul
Rambursdri de rate aferente creditelor
pentru investilii, din care:
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Anexa 5

la Hotd16rea Consiliului local iBirgiuluinr. 13 din 19.03.2020

Masuri de imbunatatire a rezultatului si de reducere a platilor restante

- miilei-
An precedent (N-1)

Influenle (+/-) Influenle (+/-)

Mdsuri de imbundtdlire a rezultatu brut gi de reducere a pldfilor restante

Cauze care diminueazd mdsurilor prevdzute la pct. I


