România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local

HOTĂRÂREA nr.12
din 31 martie 2021
Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Ocolului Silvic
Banatul Montan R.A pentru fondul forestier cu suprafaţa de 201,6 ha, proprietate a UAT
Comuna Nădrag, aflat în administrarea acestui ocol.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că terenurile cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 201,6 ha. ce fac
parte din patrimoniul UAT Comuna Nadrag sunt administrate de Ocolul Silvic Banatul
Montan SA în baza contractului de administrare nr. 816/10.05.2019.
Ţinând cont de bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 aferent contractului
susmenţionat prezentat de Ocolul Silvic Banatul Montan SA.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
Având în vedere prevederile art. 364 din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. b) şi art.139 alin . (2) din OUG nr.57/2019
– Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Ocolului Silvic
Banatul Montan R.A pentru fondul forestier cu suprafaţa de 201,6 ha, proprietate a UAT
Comuna Nădrag, aflat în administrarea acestui ocol, buget ce formează Anexa la prezenta
hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag.
- Ocolului Silvic Banatul Montan SA
- Contabilitate
- Afişare.

Preşedinte şedinţă
Surd Nicolae Alexandru
Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

Anexa la HCL nr. 12 din 31.03.2021
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL
2021

Suprafaţa fond forestier : 201,6 ha.
I. VENITURI - TOTAL - din care:
Venituri din valorificarea lemnului - Total - din care:
1
1.1. masa lemnoasa pe picior P.380 83.0 mc
1.2. masa lemnoasa fasonata
-furnir
- gater
- construcţii rurale
- lemn de foc
Venituri fond de conservare
2
3
Venituri din tăieri ilegale si despăgubiri
4
Venituri din compensaţii acordate de la buget
II.l CHELTUIELI - TOTAL rd.II 2 - din care:
1
Cheltuieli cu paza {salarii si cheltuieli de deplasare)
2
Cheltuieli administrative
3
Cheltuieli cu prevenirea si stingerea incendiilor
11.2 ALTE CHELTUIELI - TOTAL (rd.4 - rd.9)
4
Cu reamenajarea pădurilor
Cu punerea in valoare a masei lemnoase,elaborarea APV5
urilor,emiterea autorizaţiilor de exploatare,controlul si
reprimirea
parchetelor
Cu fondul de mediu
6
7
Cu fondul de conservare
Cu taxele si impozitele
8
9
Cheltuieli cu profitul unitarii (0,05 x venituri)
Iii REZULTAT FINANCIAR BRUT Profit/Pierdere

3.735
3.735
37.355
32.800
4.500
-

55
-33.620

