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Notă de fundamentare, 

privind punerea în discuție a proiectului 

” Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2015” 

 

 

Subsemnata Marin Alexandra Raluca, consilier juridic în cadrul R.P.L.P MĂIERUȘ R.A, aduc la cunoștință 

următoarele: 

1. În cursul lunii mai anul curent, a fost elaborat și aprobat de către membrii Consiliului de Administrație- 

proiectul raportului de activitate pe anul 2015-. 

2. Proiectul urmează să fie redactat în formă finală, distribuit către membrii Consiliului de Administrație și 

ulterior comunicat autorităților publice tutelare. 

Față de cele prezentate, cunoscând și legislația în vigoare, respectiv dispozițiile art. 56 din OUG nr. 

109/2011- Privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv OUG nr. 51/2013, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.P.L.P. 

MĂIERUȘ R.A, propun spre aprobare proiectul-” Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație 

al R.P.L.P MĂIERUȘ R.A”- pe anul 2015. 

 

Extras-Articolul 56 din OUG 109/2011 Privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv OUG nr. 51/2013 

(1) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual 

privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se 

raportează.Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. 

 

Întocmit 

                                                                                                             C.J. Marin Alexandra Raluca 
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Raportul  Consiliului de Administrație al R.P.L.P MĂIERUȘ R.A. pe anul 2015 

 

I.Informații despre componența şi activitatea Consiliului de Administrație 

Consiliul de Administraţie al RPLP Măieruş R.A numit de cele cinci unităţi administrativ teritoriale, 

respectiv Măieruş, Comăna, Dumbrăviţa, Caţa și Racoş, a funcţionat în cursul anului 2015, în următoarea 

componenţă: 

 

- d-ul Micu Marius Mihai – preşedinte 

- d-ul Bordas Florin Mihai - membru 

- d-ul Vocila Liviu – membru 

- d-ul Neamţu Radu Sebastian – membru 

- d-na Puskas Lenke Rozalia- membru 

- d-na Mihai Lavinia – membru  

- d-ul Grămadă Daniel- membru 

 

Activitatea Consiliului de administraţie s-a desfăşurat în conformitate cu urmatoarele prevederi: 

 Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome și societăți comerciale; 

 Ordonanța de Urgență nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv OUG nr. 51/2013 și OUG nr. 10/2015; 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare al RPLP Măieruș RA, din iulie 2012 în forma actualizată 

 OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic 

 În baza contractelor de mandat încheiate cu cele cinci autorități publice tutelare. 

 Legea nr. 46/2008- Codul silvic, modificată prin Legea nr. 133/2015. 
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În cursul anului 2015 Consiliul de Administrație s-a întrunit de 14 ori în cadrul ședințelor ordinare, 

prezența administratorilor fiind în general de 100%. 

Fixarea datelor ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare 

administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția 

membrilor consiliului. 

În anul 2015, Consiliul de administrație a emis un număr de 14 hotărâri, cu următoarele puncte pe ordinea 

de zi: 

 

1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pe anul 2015, conform anexe astfel: 

 Venituri totale 2015: -7.273.645,99 lei 

 Cheltuieli totale 2015: -5.048.117,26 lei 

 Profit net total 2015: -2.225.528,73 lei 

 

2. Se aprobă planul de investiții al RPLP Măieruș R.A. pentru anul 2015, la valoarea de             

456.000,00 lei; 

3. Se aprobă planul de achiziții al RPLP Măieruș R.A. pentru anul 2015, la valoarea de 2.406.800,00 

lei; 

4. Se aprobă prețurile de pornire la licitația de prestări servicii 2015, pe proprietari conform referat; 

5. Se aprobă prețurile de pornire la licitația pentru masă lemnoasă fasonată la drum auto sau depozit 

către agenții economici și prețurile cu amănuntul către populație pentru masa lemnoasă fasonată la 

drum auto sau depozit, conform liste prețuri, cu mențiunea că la poziția 14 , 15 si 20, 21  lemnul se 

livrează fără încarcare în auto; 

6. Se aprobă devizele de lucrări de îngrijire și punere în valoare pentru anul 2015, conform anexe,  

astfel: 

 Deviz lucrări de îngrijire2015 – în valoare de  79.639,00 lei 

 Deviz punere în valoare 2015– în valoare de 57.440,00 lei 

7. Se aprobă devizele de pază, protecție, psi și drumuri forestiere pentru anul 2015, conform anexe,  

astfel: 

 Deviz pază 2015– în valoare de 13.319,00 lei 

 Deviz PSI 2015– în valoare de 3.518,00 lei 

 Deviz protecție păduri  2015 – în valoare de 4.926,00  lei 

 

 Deviz reparații drumuri forestiere 2015 – în valoare de 194.037,00 lei 

 

8. Se aprobă devizele de lucrări de cultură și refacerea pădurilor pentru anul 2015, conform anexe,            

astfel: 
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 Deviz lucrări de regenerare 2015 – în valoare de 323.700,00  lei. 

 

 

9. Se aprobă tarifele orare la lucrările din silvicultură, aferente anului 2015, conform referat și anexă; 

10.  Se aprobă lista de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior din data de 06.03.2015, 

pe proprietari și partizi, conform listă; 

11. S-a luat cunostință de raportul asupra sistemului de control intern/managerial efectuat la data de 

31.12.2014,  raport în anexă; 

12. Se aprobă regulamentul - procedura de achiziții publice prevăzute în Anexa 2B, la OUG nr. 

34/2006, întocmit pentru RPLP Măieruș R.A., compartiment achiziții, conform anexe; 

13. Se aprobă lista de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior din data de 07.04.2015, 

pe proprietari și partizi; 

14. Se aprobă raportul de activitate financiar al RPLP Măieruș RA pe anul 2014, conform referat și 

anexe; 

15. Se aprobă  lista de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior , pe partizi aferente 

anului 2015, conform listă partizi; 

16. S-a luat la  cunostință procesul verbal de inventariere al RPLP Măieruș RA pe anul 2014; 

17. Se aprobă prețul minim/tonă de vânzare pentru crăci și resturi de exploatare pentru tocătura 

biomasă la 12 lei/tona, conform referat; 

18. Se aprobă prețurile de valorificare către populație pentru lemnul de foc provenit din partizile 

exploatate fasonat la cioată, conform lista prețuri; 

19. Se aprobă  organigrama RPLP Măieruș RA pe anul 2015, conform anexe; 

20. Se aprobă situațiile financiar-contabile, bilanțul (exercițiul financiar) și raportul de gestiune, ale 

Rplp Măieruș R.A. pe anul 2014, conform referat și anexe astfel: 

- Venituri totale 2014: 7.057.214,91 lei 

- Cheltuieli totale 2014: 4.047.093,06 lei 

- Profit brut total 2014: 3.010.121,85 lei 

- Profit net total 2014: 2.486.553,19 lei 

 

21. S-a luat cunostință de raportul de audit statutar al RPLP Maierus RA la 31.12.2014, întocmit de SC 

NICOLIS SRL, cu privire la situațiile financiare pe anul 2014; 

22. Se completează regulamentul intern al RPLP Măieruș RA cu prevederile OUG nr.8/2015 și OMFP 

nr.513/2015, conform anexe; 

23. Se aprobă  lista de prețuri de pornire la licitația de masă lemnoasă pe picior din data de 30.06.2015 , 

pe partizi aferente anului 2015, conform listă partizi; 

24. Se aprobă Regulamentul propriu de vânzare al masei lemnoase pe picior și fasonată prin licitație 

publică deschisă cu strigare, în plic închis ăi prin negociere, pentru masă lemnoasă provenită din 

fondul forestier administrat de către RPLP Măieruș RA, conform anexe; 

25. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2015, stabilite pentru Directorul RPLP 

Măieruș RA, conform referat și anexe; 
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26. Se aprobă  lista de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior , pe partizi aferente 

anului 2015, pe proprietari,  conform listă partizi; 

27. Se aprobă raportul de activitate pe anul 2014 al Consiliului de Administrație al RPLP Măieruș RA, 

conform referat și anexe; 

28. Se aprobă modelul nomenclatorului arhivistic pentru RPLP Măieruș RA, conform legislației în 

vigoare, model și referat; 

29. Se aprobă majorarea  prețului de pornire la licitația de masă lemnoasă fasonată la drum auto către 

agenți economici pentru lemnul rotund >= 24 cm fag, la 270 lei/mc, conform referat și anexe; 

30. Se aprobă situațiile financiare și  raportul  de activitate al RPLP Măieruș RA  pe trimestrul I 2015, 

conform referat și anexe; 

31. Se aprobă  lista de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior din data de 16.10.2015, 

partizi aferente anului 2015, pe proprietari,  conform lista partizi; 

32. Se aprobă planul de achiziții al Rplp Măieruș R.A. pe anul 2015, rectificat la data de 06.10.2015, la 

valoarea de 2.651.635,00 lei, conform referat și anexe; 

33. Se aprobă valoarea de 100 de lei ca taxă de participare la licitație de masă lemnoasă pe picior și 

fasonată conform hotărârii nr.924/2015 și referat anexă; 

34. Se aprobă cuantumul garanției de participare la valoarea de 8% din prețul de pornire conform 

articolului 25 alin.1 din hotărârea nr.924/2015, Regulamentul de vânzare a masei lemnoase prin 

licitație conform referat anexă. 

35. Se avizează metodologia de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se 

recolteaăa din fondul forestier proprietate publică administrat de RPLP Măieruș RA și de 

fundamentare a prețurilor de pornire la licitație pentru masă lemnoasă pe picior oferită la vânzare în 

vederea înaintării către Consiliile Locale pentru aprobare. 

36. Se aprobă  lista de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior din data de 28.12.2015, 

partizi aferente anului 2016, pe proprietari,  conform referat și listă partizi; 

37. Se aprobă planul de investiții al Rplp Măieruș R.A. pe anul 2015, rectificat la data de 11.12.2015,la 

valoarea de 2.651.305,00 lei, conform referat și anexe; 

38. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015, conform anexe astfel: 

 Venituri totale 2015: 9.397.920,99 -lei 

 Cheltuieli totale 2015: 5.226.202,26-lei 

 Profit net total 2015: 4.171.718,73 –lei 

Menționăm și faptul că în cadrul ședințelor, Consiliul de administrație a discutat și analizat 

principalii indicatori economico-financiari, obiectivele și indicatorii de performanță realizați în semestrul I, 

cumulat cu semestrul II, astfel că la finele anului 2015 se poate observa îndeplinirea criteriilor și 

obiectivelor de performanță ale directorului și membrilor Consiliului de administrație, astfel: 
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CRITERIILE ȘI OBIECTIVELE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANULUI  2015 

CRITERII DE 
PERFORMANȚĂ 

OBIECTIVE DE 
PERFORMANȚĂ 

UM PREVEDERI 
2015  

REALIZAT 2015 GRAD DE 
ÎNDEPLINIR
E % 

Cifra de afaceri Creșterea cifrei 
de afaceri prin 
mărirea 
veniturilor 
realizate din 
vânzarea 
materialului 
lemnos 

Lei 6.856.214,00 10.675.081,00 155,69% 

Profit brut Creșterea 
profitului brut 
prin mărirea 
veniturilor și 
reducerea 
cheltuielilor 
 

Lei 2.225.529,00 5.045.192,00 226,69% 

Rata profitului 
net 

Creșterea ratei 
profitului net 
calculată ca 
raport între 
profitul net și 
cifra de afaceri 

% 27,26% 47,00% 171,15% 

Cheltuieli la 1000 
lei 

Reducerea 
cheltuielilor 
totale la 1000 lei 
calculate ca 
raport între 
cheltuieli totale și 
venituri totale* 
1000 

Lei 694 549 79,10% 

Productivitatea 
muncii 

Creșterea 
productivității 
muncii calculată 
ca raport între 
cifra de afaceri și 
numărul mediu 
de angajați 

Lei/angaja
t 

12.4658 30.5002 244,67% 

CRITERII DE PERFORMNAȚĂ 
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ale Consiliului de Administrație al RPLP Măieruș RA. 

realizate în anul 2015 

 

1.Cifra de afaceri  

 

10675081 

 

 2.Profit brut  

 

5045192 

 
 

   
3. Rata profitului net = 

Profit net 4210077 
47,00% 

Cifra afaceri 8956211 

 
  

 

4. Cheltuieli la 1000 lei=  

Cheltuieli 

totale 6.145.739 
549 

Venituri 

totale 11.190.930 

 
  

 

5. Producrivitatea 

muncii 

Cifra de 

afaceri 10675081 
305002 

Nr. mediu de 

angajati 35 

 

 

2013 2014 2015 

cifra afaceri 4731042 6400615 10675081   

profit brut 1671184 3010122 5045152   

0 

2000000 

4000000 

6000000 

8000000 

10000000 

12000000 

E VO LU T I A  C I F R E I  D E  A FA C E R I  S I  A  P R O F I T U LU I  B R U T  
I N  P E R I O A DA  2 0 1 3 - 2 0 1 5  



 

    REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR 

MĂIERUŞ R.A. 

Măieruş, str. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Braşov, cod.507120 

J8/942/2012, CUI RO 30350806, Tel/Fax: 0268284906 

CONT: RO94BPOS08009271947RON01 

8 

 

Anul 2015 este anul în care a continuat procesul de implemenatare a sistemului de control intern 

managerial în cadrul R.P.L.P. Măieruș R.A, sub indrumarea directorului, cu participarea întregului personal, în 

sensul că după întocmirea manualului de proceduri, acesta s-a materializat și în practică prin acțiuni concrete de 

organizare. 

 

II. Situația și evoluția Regiei pe parcursul anului 2015 

 

1.FOND FORESTIER 

 

Regia publică locală a Pădurilor Măieruș R.A. administrează o suprafață totală de 12.655.83 ha fond forestier,  

din care 12549.83 ha pădure, 91 ha terenuri administrative 11 ha terenuri destinate împăduririi, 3 ha neproductive 

și 0 ha ocupații- litigii. 

 

 
 

Din totalul fondului forestier aflat în administrare, 11.214.80 ha, reprezintă fond forestier proprietate publică a 

Comunelor Dumbravița, Comăna, Maieruș, Cața, Racoș, Sânpetru și Beclean, 64 ha fond forestier proprietate 

privată a Bisericilor Ortodoxe Dumbravița și Vladeni și a Bisericii Greco-Catolice Comana, 3.03 ha fond forestier 

aparținând persoanelor fizice, precum și 1373 ha pășuni împădurite ale Comunelor Dumbravița, Comăna și Cața – 

pășuni cu consistență mai mare de 0,4 ( în baza unor contracte de prestări servicii silvice și pază). 

 

Din volumul brut de masă lemnoasă destinat recoltării pe anul 2015 la agenții economici s-a contractat pe 

picior la agenți economici un volum de 45.783 mc, cu valoarea de 6.053.010,00 lei, valoarea medie brută/mc 

obținută fiind de 132.21 lei/mc, valoarea medie brută/mc obținută fiind de 132.21 lei/mc mai puțin cu 7.38 lei/mc 
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decât în anul 2014, datorită contractării unui volum mai mare de masă lemnoasă din produse accidentale I, 

scaderea calității materialului lemnos destinat vânzării și  scăderea  prețului pe mc adjudecat. 

 

 
 

Se face precizarea că în anul 2015 au fost realizate un număr de 36 contracte de masă lemnoasă pe picior și un 

numar de 40 de contracte de prestări servicii. 

Pentru masa lemnoasă aflată la drum auto s-au organizat 12 licitații în anul 2015 în cuantum total de 9371 mc 

cu valoarea totală de pornire 1.911.602,00 lei, în urma licitației  s-a obținut valoarea de 2.081.718,00 lei, 

obținându-se cu 8.9 % mai mult peste prețul de pornire la licitație. 

S-au executat tăieri de îngrijire în  anul 2015 pe suprafața de 192.77 ha fond forestier, din care, pe 86 ha 

curățiri, 28.10 ha degajări și pe 78.67 ha rărituri.  

În fond forestier, în anul 2015 s-a pus în valoare un volum total de  83.460 mc(din care produse accidentale I 

71.905 -mc- 86.16 %), cu un număr de 155 APV-uri întocmite. 

În altă ordine de idei, personalul silvic al regiei  a executat marcări în afara fondului forestier,  pentru 

persoanele fizice de pe raza Comunei Dumbravita unde au fost executate un numar de 142 de APV-uri cu un 

volum de 2016 mc. 

În ceea ce privește lucrările de amenajare a pădurilor s-au început lucrările de amenajare și au fost executate 

inclusiv recepțiile de teren pentru fondul forestier aparținând Comunei Cața, jud. Brașov. 

Activitatea compartimentului fond forestier s-a caracterizat printr-un efort susținut în ceea ce privește 

aplicarea tratamentelor silvice la arboretele ajunse la vârsta exploatabilității tehnice, în ceea ce privește recoltarea 

masei lemnoase afectate de doborâturi și rupturi de vânt și de fenomenul de uscare, pentru asigurarea unei bune 

stări de sănătate a pădurii, în lucru la această dată fiind lucrări de punere în valoare( produse accidentale, 

doborâturi de vânt și ploaie înghețată- cu preponderență),  precum și în ceea ce privește executarea lucrărilor de 

îngrijire în arborete tinere. 
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Astfel că în anul 2015 s-a autorizat și exploatat un volum de 77.300 mc din fond forestier proprietatea UAT-

urilor Măieruș, Comana, Cața, Racoș  Dumbrăvița, Sânpetru și Beclean și cantitatea de 200 puși în valoare și 

autorizați în fond forestier proprietatea persoanelor juridice apartinând Bisericii Ortodoxe Vladeni și Dumbrăvița. 

Toate produsele accidentale I au fost precomptate din produse principale conform Ordinului nr. 3814/2012. 

O altă preocupare la nivel de fond forestier a fost finalizarea controlului anual Etapa I și II din cadrul R.P.L.P. 

Măieruș R.A., fiind supuse controlului arborete aflate în planul decenal al lucrărilor de produse principale, precum 

și arborete în care s-au executat tăieri rase și de substituire( în cazul etapei a- II-a). 

Au fost supuse controlului anual o suprafață totală de 2167.21 ha , din care 1828.51 ha reprezintă suprafețe 

supuse controlului anual al regenerărilor et. I, iar restul de 338.70 ha suprafețe supuse controlului anual al 

regenerărilor et. II.  

Lucrarea s-a finalizat în data de 15.12.2015., fiind supusă aprobării către Garda Forestieră Brașov în cursul 

lunii decembrie. 

 

2.PAZA FONDULUI FORESTIER 

 

R.P.L.P Măieruș R.A. are în administrare și pază o suprafață de 12879.49 ha fond forestier, aparținând 

comunelor Măieruș,Comăna,Sânpetru,Beclean,Cata, Racos , Dumbravița, si Parohilor Ortodoxe Dumbravița , 

Vladeni, Parohia Greco Catolică Comăna, iar cu contract de pază și servicii silvice 51.01 ha pășune împădurită 

(fond forestier, consistență > 0,4) aparținând comunei Dumbravița si 3.03 ha aparținând persoanelor fizice din 

comuna Dumbravița. Suprafețele mai sus menționate sunt arondate în 3 districte silvice și 20 cantoane silvice, 

gestionate de 20 pădurari și 3 ingineri , șefi de district. 

În perioada 01.01.2015-31.12.2015 s-au executat un număr de 204 actiuni de pază și patrulare în fond 

forestier, pe drumurile forestiere și pe drumurile publice, conform graficelor de pază și patrulare lunare. În urma 

acestor acțiuni s-au întocmit un număr de32 procese verbale de contravenție pentru transport fără documente de 

însoțire a materialului lemons și s-au aplicat 32 amenzi cu o valoare de 73000 lei. 

În această perioadă avem un volum total de tăieri de 55 m.c.din care: 

- 8 m.c. justificați cu un număr de  2 infracțiuni silvice cu o valoare a prejudiciului de 5755 lei . 

- 10 m.c nejustificați  și imputați personalului silvic (pădurari-gestionari), cu o valoare de 810 lei. 

Tot în această perioadă s-au mai aplicat încă un număr de 3 contravenții silvice pentru diverse încălcări 

legislative cu o valoare de 800 lei si două avertismente. 

Volumul de material lemnos tăiat ilegal în perioada 01.01.2015-31.12.2015 este de 55 m.c. și este mai mic 

decât volumul tăiat ilegal în perioada 01.01.2014-31.12.2014, care a fost de 170 m.c., iar in perioada 01.01.2013-

31.12.2013 volumul taiat ilegal afost de 200 mc. 

 

3.CULTURĂ ȘI REFACERE 

 

În cursul anului 2015 s-au executat lucrări de descopleșiri, curațiri și degajări, executate in baza prevederilor 

amenajamentelor silvice si care au fost decontate din fondul de regenerare, astfel: 

-Descopleșiri pe o suprafață de 83,60 ha cu o valoare de 61704,59 lei fără TVA. 

-Curățiri pe o suprafață de 86,00 ha cu o valoare de 56838,28 lei fără TVA. 

-Degajări pe o suprafață de 28,1 ha cu o valoare de 23961,54 lei fără TVA. 

         Lucrările de regenerare a pădurilor prevăzute și executate în anul 2015 și evoluția acestora față de anul 2014: 
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Lucrări de cultură U.M 

2014 2015 

Realizat 

(ha) 

Propus 

(ha) 

Realizat 

(ha) 

Impăduriri ha 4,8 28,17 26,17 

Completări ha 0,62 1,03 1,03 

Refaceri ha 3,2 0,9 0,9 

Descopleșiri ha 103,8 130,77 83,6 

       

4.SECURITAEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

 

Activitatea de securitate și sănătate în muncă este externalizată, fiind coordonată de Societatea 

TRANSILVANIA COMPANY SRL, pe baza unui contract de prestări servicii. 

Instructajele la angajare, la locul de muncă și periodice lunare, sunt efectuate de către reprezentantul societății 

mai sus menționate, în anul 2015 efectuându-se un numar de 4 instructaje periodice în lunile februarie, mai, august 

si noiembrie, conform Instrucțiunilor proprii SSM al R.P.L.P. Măieruș R.A. 

În cursul anului 2015 nu s-au înregistrat accidente de muncă sau alte evenimente. 

Starea de sănătate a personalului a fost verificată în cursul lunii octombrie 2015  prin controlul anual periodic 

efectuat de către reprezentanții Clinicii private Regina Maria, în baza contractului existent. 

 

5.COMPARTIMENTUL JURIDIC 

 

 În cursul anului 2015 s-a înregistrat un număr de: 2 plângeri penale (infrațiuni de tăieri ilegale de arbori) 

aflate în curs de soluționare, respectiv: 

 O infracțiune de tăiere ilegală de arbori comisă în data de 05.03.2015 de către numitul Lingurar Ovidiu 

pentru care s-a înaintat o Adresă către Postul de Poliție Dumbrăvița cu număr de înregistrare 

661/09.03.2015 în vederea demarării procedurilor legale. Valoarea prejudiciului produs este de 1338 lei,  

iar volumul total de prejudiciu este de 2.549 mc, din care s-a recuperat volumul de 2.176 mc lemn foc 

stejar cu valoarea de 283.32 lei. Pe cale de consecință a rămas de recuperat diferența de 1054.68 lei. 

 O infracțiune de tăiere ilegală de arbori comisă în data de 15.03.2015 de către numiții Rusu Victor și 

Lingurar Radu pentru care s-a înaintat o Adresă către Postul de Poliție Dumbrăvița cu număr de 

înregistrare 720/16.03.2015 în vederea demarării procedurilor legale.Valoarea prejudiciului produs este 

în valoare de 4417 lei, iar volumul total de prejudiciu este de 5.934 mc, din care s-a recuperat volumul 

de 1.910 mc lemn foc stejar cu valoarea de 248.68 lei. Pe cale de consecință a rămas de recuperat 

diferența de 4.168,32 lei. 
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6.ÎN SECTORUL FINANCIAR- CONTABIL 

 

Asigurarea activității Compartimentului financiar- contabil s-a desfășurat conform politicii de transparență 

stabilită de Normele aplicabile în domeniu. 

În perioada analizată s-a urmărit încadrarea în prevederile BVC-ului aprobat pentru anul 2015, îndeplinirea 

obligațiilor către bugetele de stat si cel local, creșterea profitului, creșterea cifrei de afaceri și a productivității 

muncii, precum și diminuarea cheltuielilor. 

La data de 31.12.2015, R.P.L.P. Măieruș R.A. a realizat în urma activității depuse în această perioadă un profit 

brut în valoare de 5045191 lei, depășind cu 2819662 lei profitul brut preliminar( o realizare în procente de 

154,21%). Sintetizând activitatea pentru perioada analizată aceasta se prezintă astfel: 

 

Lei                                 Plan                                        Realizat                             % 
Venituri din exploatare 7.223.649 10.995.401 152.21% 
Venituri financiare 50.000 51.480 102.96% 
Venituri totale 7.273.649 11.046.881 151.88% 
Cheltuieli de exploatare 5.039.117 5.998.663 119.04% 
Cheltuieli financiare 9.000 3.026 33.62% 
Cheltuieli totale 5.048.117 6.001.689 118.89% 

Profit brut 2.225.529 5.045.192 226.70% 

 

 

Venituri din exploatare: 
veniturile din exploatare au în componența următoarea structură: 

   Explicații                                                                                                                      

                                                                         Propuneri (lei)                          Realizări (lei) 

Masa lemnoasă valorificată 

către ag. economici  

 

6.446.949 9.680.787 

 

 

Masa lemnoasă valorificată 

către populație 
368.063 990.735 

Alte venituri-taxe licitație 41.202 3559 

Total producția vândută 6.856.214 10.675.081 

Producția în curs 0 -15951 
Venit din productie de 

imobilizari corporale 
0 15.750 

Consum fond de conservare 367.435,00 252.985 

Consum fond de accesibilizare 0 49.179 

Venituri din despăgubiri 0 6.003 

Alte venituri din expl.(penalit, 

imput cioate, etc) 
0 12.354 

Total venituri din exploatare 7.223.649 10.995.401 
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Având în vedere BVC-ul preliminat a se realiza pe anul 2015 se observă o creștere a veniturilor realizate 

cu o valoare de 3.233.838 lei, iar în mărimi procentuale o realizare în proporție de 150,00 %, determinată în primul 

rând de creșterea valorificării masei lemnoase prin licitații. 

Cheltuielile efectuate în anul 2015 au fost conform preliminariilor efectuate la începutul anului 2015, 

existând cazuri de rectificare bugetară. 

La data de 31.12.2015 totalul disponibilităților bănești  ale R.P.L.P. Măieriș R.A. era de7.888.485 lei, din 

care: 

Fond conservare și regenerare 322612 

Garanții gestionari 120323 

Cont producție 7343175 

Garanții prejudicii 0  

Depozit aferent fond de drum 0  

Casa 102375 

Alte depozite 0  

 

În conformitate cu Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, în cursul anului 

2015 s-a constituit un fond de drum calculat ca 7% din valoare masei lemnoase vândute și încasate în condițiile 

legii, provenită din produse principale și accidentale I în cuantum de 490.685 lei. 

Acest fond poate fi utilizat de către regie numai în cazul de investiții majore determinate de modernizarea 

drumurilor forestiere, de corectarea de torenți și pentru construirea de noi căi de acces în fondul forestier. 

 

 

 

2013 2014 2015 

Venituri Totale 4913826 6903427 11046881 

Cheltuieli Totale 3242642 3893305 6001689 

Profit Net 1378821 2486553 4210077 
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În conformitate cu Legea nr. 167/14.07.2010 privind fondul pentru mediu, regia a calculat, declarat și virat 

la Administrația Fondului de Mediu, 2% din valoarea lemnului de lucru valorificat atât din masa lemnoasă pe 

picior agenți economici, cât și din cea de nevoi locale, ceea ce reprezintă la nivelul anului 2015 o valoare de 

105.854 lei. 

R.P.L.P. Măieruș R.A. a constituit în conformitate cu Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, cu modificările și 

completările ulterioare- fondul de conservare și regenerare, prin aplicarea unui procent de15% la valoarea masei 

lemnoase facturată și încasată, calculată prin aplicarea unui preț mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe 

picior( prețul mediu este stabilit anual de către autoritatea centrală în silvicultură). 

Acest fond a fost la nivelul anului 2015 în valoare de 998.041 lei. 

Fondul constituit a fost utilizat pentru realizarea de lucrări de împăduriri, completări de puieți acolo unde 

au fost distruși, decopleșiri(tăieri de iarbă și specii lemnoase din jurul puieților), mobilizări( afânarea solului prin 

săpare în jurul puieților), ajutorarea regenerărilor naturale, degajări(îndepărtarea speciilor lemnoase, altele decât 

specia plantată). 

Menționăm faptul că în perioada 29.10.2015-10.12.2015 la sediul RPLP Măieruș RA s-a desfășurat 

controlul Camerei de Conturi Brașov, perioada controlată fiind 2012-2014, iar in urma controlului s-a reținut o 

singură măsură prezentată mai jos, măsură care a fost contestată de catre regie. 

Celelalte neconcordanțe au fost rezolvate în timpul controlului. 

 

    Detalierea constatării:  Detalierea recomandării: 

6. Entitatea nu a calculat, evidențiat și achitat la 

bugetul de stat impozitul aferent fondului de 

conservare și regenerare a pădurilor, care a fost 

restituit, la cerere, proprietarilor în anii 2013 și 

2014. Valoarea abaterii 89.911 lei 

 

Auditorii publici externi recomandă conducerii entităţii 

stabilirea întinderii abaterii şi virarea către bugetul de stat a 

obligaţiilor rezultate. Totodată va întreprinde măsurile legale în 

vederea depunerii declaraţiilor rectificative la organele abilitate 

şi de efectuare a corecţiilor în evidenţa contabilă. 

Poziția entității:  Conducerea entităţii şi-a însuşit constatarea și va lua măsuri pentru 

înlăturarea abaterii. 

 

 

În cursul anului 2015  R.P.L.P. Măieruș R.A. a funcționat cu un numar de 35 de angajați. 

  În cursul anului 2015, Directorul- Șef Ocol al R.P.L.P Măieruș R.A., d-ul Ing. Bordaș Florin Mihai a luat 

măsuri legale pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație, întocmai și la timp, sens în 

care a emis Dispoziții și Decizii. 
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Prin cele prezentate, Consiliul de Administrație al R.P.L.P. MĂIERUȘ R.A consideră îndeplinite cerințele 

prevăzute de art. 56 din OUG nr. 109/2011- Privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv OUG nr. 51/2013. 

 

SEMNATURI 

- d-ul Micu Marius Mihai – preşedinte 

- d-ul Bordas Florin Mihai - membru 

- d-ul Vocila Liviu – membru 

- d-ul Neamţu Radu Sebastian – membru 

- d-na Puskas Lenke Rozalia - membru  

- d-na Mihai Lavinia – membru  

- d-ul Grămadă Daniel- membru 


