
ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NAsAuu

COMTJNA ROMT]LI
CONSILIT]L LOCAL ROMT]LI

uorAnAnr

privind aprobarea rectificdrii bugetului de venituri ;i cheltuieli
al Ocolnlui Silvic Comunal Romuli R.A. pentru anul 2018

Consiliul local Romuli s-a intrunit in qedinld ordinard,inprezenla a 10 consilieri,
in data de 29.1 1.2018

Av6nd in vedere:
Necesitatea aprobdrii de cdtre Consiliul local Romuli a rectificdrii bugetului

de venituri Ei cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Romuli R.A. pentru anul 2018, care
in conformitate cu Cap. VI, art. 12 precum gi art. 13 alin. (10) din Regulamentului de
organizare qi funclionare al Regiei Autonome de Interes Local Ocolul Silvic Comunal
Romuli R.A, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local Romuli nr.l2 din 27.02.2009,
rolul Consiliului de administrafie este indeplinit de cdtre Consiliul Local Romuli;

- Referatul de inaintare nr. 4584 din 23.11.2018, cu anexele aferente la
propunerile de rectificare a bugetului de venituri qi cheltuieli al Ocolul Silvic Comunal
Rornuli R.A. pentru anul 2018 intocmit de c6tre qeful Ocolul Silvic Comunal Romuli
R.A qi inregistrat la Consiliul Local Romuli sub nr. 3427 din 28.11.2018;

- expunerea de motive nr. 3521 din 14.09.2018 a Primarului comunei Romuli
privind aprobarea unor achizilii care urrneazd, a fi fEcute de cdtre Ocolul Silvic Comunal
Romuli R.A;

- proiectul de hotdrdre iniliat de cdtre Primarul Comunei Romuli, inregistrat sub
nr. 3520 din 29.1I.2018, referitor la propunerile de rectificare a bugetului de venituri qi
cheltuieli al Ocolul Silvic Comunal Romuli R.A. pentru anul 2018, proiect iniliat in
conformitate cu prevederile Cup. VI, art. 12 precum qi art. 13 alin. (10) din
Regulamentului de organizare gi funclionare al Regiei Autonome de Interes Local
Ocolul Silvic Comunal Romuli R.A, aprobat prin HotSrdrea Consiliului Local Romuli
nr.l2 din 27.02.2009, din care reiese faptul ci rolul Consiliului de administralie este
indeplinit de c5.tre Consiliul Local Romuli;

- raportul favorabil nr. 3522 din 29.11.2018 al Comisiei pentru Activitdli
Economico-financiare , Muncd gi Proteclie Sociald , Juridici qi de Disciplind a
Consiliului Local Romuli

- raportul favorabil nr.3523 din 29.11.2018 al Comisiei pentru Agriculturd,
SilviculturS., Amenajarea Teritoriului qi Urbanism, Proteclia Mediului qi Turism

- raportul favorabil nr.3524 din 29.11.2018 al Comisiei pentru ActivitAti Social -
Culturale, Culte , invEjdmdnt, Sdn6tate, Familie, Come4 , Copii , Tineret qi Sport ;

- raportul nr.3525 din29.ll.201B al serviciului financiar - contabil al Consiliului
Local Romuli;



- avrzul de legalitale al secretarului nr.3526 din 29.1 I .201 8;

- prevederile HotdrArii Consiliului Local Rornuli nr.16 din 09.04.2009 privind
infiinlarea Regiei Autonome de Interes Local Ocolul Silvic Cornunal Rornuli R.A. ;

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Local Rornuli nr.l2 din 27.02.2009 privind
aprobarea Regulamentului de organizare Si funclionare al Regiei Autonome de Interes
Local Ocolul Silvic Comunal Rornuli R.A;

- prevederile Cap. IlI, art.7 , alin. (21) din HotdrArea Consiliului Local Romuli
nr.I2 din 27.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare Si funclionare al

Regiei Autonome de Interes Local Ocolul Silvic Comunal Romuli R.A
- prevederile Hotardrii Consiliului Local Romuli nr.16 drn 28.02.2017 privind

aprobarea prefurilor de valorificare a materialului lemnos ce se recolteazd din fondul
forestier aparlindnd comunei Romuli incepAnd cu anul 2017;

- prevederile anexei nr. 1, cap. III, art.22, alin.(4) din Hotdr6rea Consiliului Local
Romuli nr. 4 din 14.01 .2011 privind aprobarea Regulamentului de vdnzare a masei
lemnoase care se exploateazd. anual din fondul forestier proprietate publicd a comunei
Romuli;

- prevederile Hotdr6rii Consiliului Local Romuli nr. 13 din 02.02.2018 privind
aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al Ocolul Silvic Comunal Romuli R.A pentru
anul 2018 precum qi a Planului de investilii in cadrul activitdtii de Exploatare-Transport-
Depozit al Ocolului Silvic Comunal Romuli RA pentru anri2018-2020;

- prevederile Hotdr6rii Consiliului Local Romuli nr. 50 din 26.07.2018 privind
acordul de principiu referitor la aprobarea unor achizilli care urmeazd. a fi fEcute de cdtre
Ocolul Silvic Comunal Romuli R.A;

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Local Romuli nr. 57 din 14.09.2018 privind
aprobarea rectificdrii Planului de investilii al Ocolului Silvic Comunal Romuli R.A. pe
perioada 2018-2020;

- prevederile Hotdr6rii Consiliului Local Romuli nr.54 din 22.07.2016 privind
aprobarea infiinlari de cdtre Ocolul Silvic Comunal Romuli RA al unui depozit de material
lemnos;

- prevederile Hot6rdrii Consiliului Local Romuli nr.65 din16.09.2016 privind
infiinlarea in cadrul Ocolului Silvic Comunal Romuli R.A. a unui sector de exploatare-
procesare mas6 lemnoasd provenitd din fondul forestier aparlin6nd comunei Romuli;

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Local Romuli nr.3 din 08.01.2018 privind
aprobarea cotei de tdiere a masei lemnoase ce se recolteazd din fondul forestier aparlinAnd
comunei Romuli pe anul 2018 precum qi imparfirea acesteia pe destinalii qi destinatari;

- prevederile amenajamentului padurii comunale Romuli aprobat prin O.M. 587 din
23.06.2014 unde este specificatd posibilitatea totald de masd lemnoasd prevdzuti a se

recolta anual precum qi in deceniul de aplicare a amenajamentului ;

in conformitate cu:

-prevederile legii nr.57l/2003, privind Codul fiscal, cu modificdrile si
completdrile ulterioare ;

- prevederile Ordinului Ministrului Finanlelor publice Nr. 314512017 din
decembrie 2017 privind aprobarea formatului qi structurii bugetului de venituri
cheltuieli, precum gi a anexelor de fundamentare a acestuia ;
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- prevederile Ordonan{ei Guvernului nr. 2612013 privind intdrirea disciplinei
financiare la nivelul unor opelatori econornici la care statul sau unititrile adrninistrativ-
teritoriale sunt acfionari unici ori rnajoritari sau delin direct ori indirect o participalie
majoritarS, aprobatd cu completdri prin Legea nr. 4712014, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
-prevederile legii nr .821 199 1 Legea ContabilitAlii,
-prevederile legii nr.4612008 Codul Silvic, republicat6, cu modific6ri gi

cornpletdri de Legea 13312015;
In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. (a), (b), (.) alin (3) lit. (b), alin (4) lit.

(a) qi (e), alin (5) lit. (a), alin (6) pct.18 art.45 alin.(2) lit a, alin.(4), art.63 alin (1) lit.
c, alin (4) lit. a gi b, art.l15 alin.(l) lit."b", alin (2),alin (3) Iit.,,o" $i,,b", alin (4), alin
(5) qi alin. (6) din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd.,

HorAne$TE:

Art.l (1) Se aprobd rectificarea bugetului de venituri
Silvic Comunal Romuli pentru anul2018, dupd cum urmeaz6:

Si
)

cheltuieli al Ocolului

I. VENITTIRI TOTALE 6.457.000 lei
din care:

1. Venituri aferente comunei Romuli 5.656.000 lei
)ao Venituri aferente comunei Sdcel 73L000 lei
3. Venituri din administrarea terenuri

cu vegetafie forestierd apa4inand
persoanelor fizice

70.000 lei

rr. CHELTTIIELI TOTALE 5.791.687 lei
1. Cheltuieli pentru administrare

terenuri forestiere apa$inAnd comunei
Romuli

4.951.972 lei

)a. Cheltuieli pentru administrare
terenuri forestiere apa$in0nd comunei
Sdcel

778.695 lei

3. Cheltuieli pentru administrarea
terenuri cu vegeta[ie forestier[ apar[inand
persoanelor ftztce

61.020 lei

III. Profit brut 665.313 lei
Investifii 2.01 8.000 lei
Im pozit pe Profit 5L000 lei
Profit net 283.579 lei

Art.Z Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleazd. primarul
comunei Romuli, Ing. Monila Ioan, qeful Ocolului Silvic Comunal Romuli R.A ., Ing.
Stanciu Gabriel, precum gi serviciul financiar contabil al Consiliului Local Romuli.



Art.3. Prezenta hotdr6re a fost adoptatd cu 6 voturi ,,pentru", din 6 consilieri care
au votat din totalul de 10 consilieri prezenfi in sala in momentul votului cu respectarea
prevederilor ar1. 45 alin (2) qi art.46 alin. (1) din Legea administraliei publice locale
nr. 21512001 , republicatd in anu\200l, frrd, nici un vot irnpotrivd sau ablineri.

Art.A. Prezenta hotdrAre care se aduce la cunogtinla publicd de cdtre secretarul
comunei Romuli prin :

- Afigare la sediul primdriei;
- Publicare pe site: www.primariaromuli.ro

qi se comunicd cu :

- Institulia Prefectului - Judelul Bistrila - Ndsdud;
- Primarul comunei Romuli, Ing. Monila Ioan;
- Serviciul financiar-contabil al Consiliului Local Romuli

Pre;edinte
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