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OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A. 

Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, cod postal 430141, jud. Maramures 

C.U.I. R 17432100, J 24 / 567 / 2005 

Tel./fax: 0262-276780; 0372-780276, e-mail: osmbaiamare@yahoo.com 

 

 

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

privind activitatea desfasurata in anul 2018 

 

 
1.1. LEGALITATEA FUNCŢIONĂRII OCOLULUI SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE 

 

 Ocolul Silvic Municipal, ca regie publică locală cu specific silvic, funcţionează în baza 

următoarelor reglementări: Legea nr. 46 / 2008  – Codul Silvic, Legea nr. 427/2001, O.U.G. 59/2000 – 

Statutul personalului silvic, Ordinul M.A.P.D.R. nr. 196 ∕ 2006 – Instrucţiunile privind avizarea şi  

autorizarea funcţionării ocoalelor silvice, HCL  nr.550 ∕ 2004 – Înfinţarea Ocolului Silvic Municipal Baia 

Mare, Autorizaţia de funcţionare nr.10 ∕ 2009 emisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării 

Rurale, Certficatul de înregistrare la ONRC Maramures J 24/567/2005, Certificare FSC: SA-FM/COC-

001912.UK 

 

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

 Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul local prin H.C.L. 

nr.550 / 2004 „Ocolul Silvic Municipal Baia Mare este structură proprie de specialitate, similară cu 

cele ale statului, care funcţioneată pentru a realiza gospodărirea silvică şi gestionarea durabilă a 

pădurilor şi altor terenuri cu vegetaţie forestieră din proprietatea municipiului Baia Mare, pe baza 

amenajamentelor silvice, a amenajamentelor silvo – pastorale şi a normelor tehnice specifice”. 

 

 

   1.3. .PATRIMONIU FORESTIER DIN ADMINISTRAŢIE (Date tehnice) 

                                                                                                                                                                                                  

A. Suprafaţă totală:                                                10.458,10   ha 

       din care:-Municipiu Baia Mare - pădure             9.092,07   ha 

                                                                                     - păşune împădurită      43,30   ha 

              - pasune                            295,00   ha 

                                                -Comuna Dumbrăviţa  - pădure        648.50   ha 

              - păşune împădurită        7,00   ha 

        -Comuna Groşi               - pădure          335,30   ha 

        - Parohia Ortdx. Firiza    - pădure        22,00   ha 

                - Parohia Ortdx. Groși    - pădure            5,00   ha 

        - Persoane fizice             - pădure        10,00   ha 

      

 Repartizarea terenurilor forestiere pe categorii funcționale este urmatoarea: 

 

-Păduri cu rol de protectie deosebit(hidrologic, sanitar-peisager, antierozional, etc.)  76 %                       

-Păduri cu rol de producție si protectie                                                                          24 % 

     TOTAL                    100% 

  In pădurile cu rol de protectie deosebit volumul de masă lemnoasă care se admite  
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să fie recolt este diminuat prin reglementări speciale. 

 

 B. Compoziţia pădurilor este următoarea: 

 

       Compoziţia:  73%Fa.7%Go.7%Mo.3%Ca2%.Me. 4%DT. 3%DR. 1%Cas 

 

 

 1.4.  DATE TEHNICE ( DIN AMENAJAMENTUL SILVIC) 

   

-  Vârsta medie a pădurilor                                         (ani)                               74  

- Volum mediu de masă lemnoasă                          (mc /ha)                           272 

- Creșterea medie a pădurii    mc/an/ha        6,6 

-  Posibilitatea pădurilor administrate (volumele de lemn admise a se recolta anual)   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Specificaţii     Principale(1)   Secundare(2)   Conservare(3)   Igienă(4)      Total posibilitate                                                                                 

proprietar              (mc)                    (mc)                  (mc)            (mc)            de exploatat  (mc)  
Municipiul BM     20.926                 8.618                 2.890               2.980             35.414 

Dumbrăviţa             1.620                    394                      97                  266               2.377 

Groşi                         260                     160                    385                  184                  989 

Alţii deţinători          -                            11                    107                      9                  127             .                              

TOTAL               22806                   9.183                 3.479               3.439             38.907 mc 

 

- Lucrări de efectuat stabilite prin amenajamentul silvic: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Specificatii                     L   u   c   r   ă   r   i   l   e  (ha)                            Total               .       

        Proprietar       Degajari(1) Curăţiri(2) Rărituri(3)  Impăduriri (4)        (ha)             %  .         

1. Municipiul BM      21,4              39,5           258,1               14,6                  333,6        94,2 

2. Dumbrăviţa              2,3                1,8               9,4                2,0                    15,5           4,4 

3.  Groşi                        -                   0,6               4,4                0,1                      5,1           1,4 

4. Alţi deţinători            -                     -       -  -     -              -   . 

     TOTAL                  23,7             41,9           271,9           16,7                  354,2       100,0 

 

 

 

   1.5.  ORGANIZAREA INSTITUŢIONALĂ A OCOLULUI SILVIC 

 

Posturilor ocupate la sfârșitul anului 2018 au fost în număr de 35, din care 6 ingineri silvici,  1 

subing. silvic, 4 brigadieri silvici (şefi de district) , 14 pădurari ,  2 economisti, 3 personal auxiliar si 5 

muncitori forestieri. 

       Pentru realizarea lucrărilor silvice  programate conform devizelor şi normelor tehnice silvice s-au 

folosit în medie lunar  un număr de 26 muncitori zilieri. 

Personalul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. desfasoara, in functie de posturile din Statul de 

funcții și organigramă, muncă nenormată (seful de ocol, contabilul şef si personalul de teren), respectiv 

muncă normată în conformitate cu fișa postului, celălalt personal.  

Personalul de teren (şefi de districte, şi pădurarii) desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor 

specifice domeniului, fiind gestionari ai pădurilor, pășunilor impadurite si pășunilor fără arbori pe care 

le-au primit în pază şi administraţie conform arondarii. 

 

1.6.  REALIZAREA ACTIVITĂŢII SPECIFICE 
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a. .Activitatea tehnico - economică: 

 În anul 2018 activitatea  tehnico – economică s-a concretizat în următorii indicatori sintetici  

realizați: 

 

Nr 

cr. 

 

Specificaţii 

 

U.

M. 

 

Realizări       

2017 

 

                  A n u l  2018 

 

Program 

 

Realizări 

 

    % 

1 Cifra de afaceri Lei 5.468.645,81 6.500.000 6.837.952,92 105,20 

2 Profit brut lei 659.343,73 500.000  1.124.197,94 224,84 

3 Regenerarea pădurilor ha 16.02 13,00 18,77 144,38 

4 Pepiniere şi solarii ar 18,20 7,00 7,70 110,00 

5 Punere în valoare masă lmn mc       24.154,00 20.000,00 23.338,00 116,69 

6 Lucrări de îngrijire ha 307,08 250,00 184,98  73,99 

6.1 d.c.- Degajări ha 29,04 50,00 50,69 101,38 

6.2       -Curăţiri ha 48,04 48,00 54,09 112,69 

6.3       - Rărituri ha 230,00 152,00 80,20 52,76 

7 Protecţia pădurilor ha   400,71 401,70 400,06 99,59 

 

b. Valorificarea masei lemnoase 

 

În anul 2018, s-a valorificat din fondul forestier al municipiului un volum de 25.255 mc, ceea ce 

reprezintă 71% din posibilitatea pădurilor. 

Modul de vânzare a lemnului pus în valoare se prezintă astfel: 

 
Nr. 

crt. 

Natura de produse U.M Valorificat in anul 2017 Valorificat in 2018 

Cantit 

(mc) 

Valoare  

(lei) 

Pret 

mediu 

Cantit 

(mc) 

Valoare  (lei) 

 

Pret 

mediu 

1. Total general din care: mc 25.255 4476235 177,24 23.916,29 5.544.264,04 231,82 

2. Prod.principale mc 5.905 810998 137,34 4.388,35 966.599,40 220,26 

3. Prod. Secundare mc 11.449 1917755 167,52 4.511,14 713.516,40 158,17 

4. Prod.de conservare mc 341 67465 197,84 708,91 197.287,45 278,30 

5. Prod.de igiena si acc. mc 342 49816 145,44 5.631,68 1.505.633,30 267,35 

6. Lemn exploatat regie mc 7.218 1630201 225,84 8.676,22 2.161.227,49 249,10 

 

 

 

 

c. Paza şi protecţia pădurilor 

 În anul 2018 s-a realizat arondarea terenurilor forestiere în patru districte silvice, respectiv 15 

cantoane silvice, din care 11 pentru gestionarea pădurilor şi păşunilor împădurite ale municipiului şi 3 

cantone silvice pentru gestionarea pădurilor comunelor Dumbrăviţa şi Groşi.  

Protecţia pădurilor a constat în supravegherea – urmărirea şi semnalarea - raportarea  

dăunătorilor biotici şi abiotici ai pădurii, după caz supraveghind mersul gradaţiilor acestora prin 

activitatea de statistică - prognoză şi efectuând combateri specifice, dacă s-a impus.  

Daunatorii abiotici semnalati au fost:  

-doborâturi, rupturi de arbori şi arbori uscaţi pe picior –6700 mc,  

Daunatorii biotici semnalati, au fost: 

 -Lymantria monacha-Omida paroasă a răşinoaselor – cu atac de o intensitate  slabă. 

Pentru  combaterea acestui dăunător s-au instalat panouri cu clei momite cu nade feromonale. Conform 

statisticii şi prognozei acest dăunător fiind sub control.  
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 -Ipidae  -Gandacii de scoarta ai rasinoaselor, care în acest an au fost la 

același nivel ca și în anul trecut, inregistrâdu-se atacuri moderate în arboretele de molid.  Pentru 

combaterea acestuia au fost extraşi toţi arborii uscaţi şi în curs de uscare care erau atacaţi de acest 

dăunător. Au fost instalate si pentru ipide curse cu momeli feromonale pe o surafaţă de 200 ha. Pentru 

anul următor prognoza este a unui atac slab, daunătorul fiind în retrogradaţie, dar totusi se va continua şi 

în anul 2019 cu combaterea prin curse feromonale. 

                          -Cancerul de scoarta al castanului (Cryphonectria parasitica) este prezent în 

continuare  pe cca 30 ha efectiv. Conform monitorizării uscării castanului efectuată în anul 2018 

procentul de uscare a castanilor este de 51%, observându-se o ameliorare a fenomenului de uscare ca 

urmare a tratamentelor și a lucrărilor silviculturale efectuate în ultimii patru ani. În acest an a fost 

continuată tratarea efectivă a castanilor afectați de cancer ca urmare a finalizării studiilor referitoare la 

tratament. Un lucru îmbucurător fiind faptul că în suprafețele tratate în ultimii doi ani au fost constatate 

vindecări în masă a castanilor.În prezent există încheiat un contract cu finanțare europeană de 80% 

pentru tratarea castanului și reconstrucția ecologică a arboretelor de castan Contrcatul are o valoare de 

200 000 lei și se derulează în perioada 2018 – 2019. 

Atenţia a fost concentrată şi asupra stării fitosanitare a pepinerelor silvice unde   s-au constatat 

boli şi daunatori la culturi, efectuînd combateri ale acestora, preventiv (Fusarium sp.) şi curativ (cărăbuş, 

viermi sârmă,  coropişnita, făinare,  etc.). 

 Paza pădurilor s-a organizat  diferenţiat, în funcţie de afectarea acestora de către populaţia din 

cartierele vecine fondului forestier, prin sustrageri ilegale de arbori şi având în vedere riscul de producere 

a incendiilor de pădure în aceste locuri. 

 Zonele de risc diferenţiate, în funcţie de agresivitatea populaţiei asupra pădurii prin  furt de 

lemne, ori datorat pericolul declanşării de incendii sunt: 

a) -    cu risc mare :    -Valea Borcutului (,Valea Neamţului, Valea Bartoşa inferioară) 

     -Măgura – Ferneziu, 

     -Firiza – Blidari, 

      b) -    cu risc mediu:   -Jolobodiu, Ulmoasa, Valea Roşie, Valea Sf. Ioan, Hija, 

      c) -    cu risc redus :   -Călămar, Soci – Bagnău, Valea Romană, Păd. Dumbrăviţa – Groşi. 

 In cursul anului 2018 s-au efectuat în pădurile administrate, aşa dupa cum prevede Regulamentul 

de paza al padurilor, un număr de 49 controale de fond şi parţiale în cantoane şi 23 de acțiuni comune cu 

Poliţia Locală și Poliția Municipiului Baia Mare. 

 Cantitatea de material lemnos sustrasă din pădurile administrate în acest an a fost de 55,24 mc, 

din care pentru cantitatea 33,38 mc au fost intocmite procese verbale de contravemție și infracțiune, iar 

pentru restul de 21,86 mc cu valoarea de  6407,51 lei s-a imputat personalului gestionar, care nu a 

justificat gestionar lipsa. 

 În acest an au fost întocmite, de către personalul silvic al ocolului, pentru furtul de lemn din 

păduri sau  pentru nerespectarea reglementărilor silvice, un numar de 13 contravenţii silvice aplicându-se 

amenzi în valoare de 27 000 lei  și au fost constatate  trei  infracțiuni silvice, care au fost îanintate către 

Parcehetul de pa lângă Judecătoria Baia Mare pentru cercetare. 

 Monitorizarea padurilor cu valoare ridicată de conservare 

Conform standardelor internaţionale, pe raza ocolului silvic s-au identificat păduri cu valoare 

ridicată de conservare situate pe Valea Băiţei în zona Bagnău, pe Valea Borcutului la Iricău şi pe Valea 

Firizei la Călămar, etc. În aceste păduri  se respectă reguli speciale de supraveghere a activităţilor 

economice şi de ingrijire a arboretelor: 

o Masuri silviculturale de conservare dinamica prin promovarea regenerarii naturale a speciilor 

native in situ. 

o Interzicerea colectarii necontrolate a speciilor de  plante cu valoare economica. 

o Evitarea substituirii speciilor native cu specii ,,repede crescatoare”. 

o Prevenirii fenomenelor de eroziune a solului. 

o Promovarea unor metode si tehnologii de exploatare a lemnului (tratamente silviculturale 
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intensive) cat mai putin agresive pentru ecosistemele forestiere. 

o Promovarea regenerarii naturale de gorun prin taieri de conservare in anii de fructificatie; 

o Mentinerea unei proportii echilibrate intre cele trei specii arborescente dominante (carpen, gorun 

si fag),  

o Evitarea carpinizarii; 

o Mentinerea unei acoperiri ridicate a arboretului pentru nu permite invazia unor specii iubitoare de 

lumina sau aloctone (de ex. plopul tremurator, salcamul). 

o În ceea ce priveşte starea acestor păduri în anul 2015 acestea sunt în stare bună, neînregistrându-

se modificări în ceea ce priveşte starea de conservare a pădurii. Lucru care reiese din fișele de 

monitorizare întocmite de două ori pe an în fiecare canton al ocolului. 

 

In pădurile din vecinătatea Municipiului Baia Mare, de la Valea Borcutului până în Valea Sfântu 

Ioan a fost constituită, prin lege, aria protejată Natura 2000 nr. ROSCI 0003 pe suprafaţă de 2018 ha, 

pentru care ocolul silvic a fost desemnat custode. În anul 2015 a fost aprobat prin Ordinul Ministrului 

Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 463 din 18.03.2015 – Planul de Management al sitului Natura 2000 

ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare și al ariei naturale protejate de interes 

național 2581 

În ceea ce privește calitatea apelor, nivelor acestora, inundații, populații de pești acestea sunt 

monitorizate prin activități specifice de către Administrația Națională Apele Române -  Direcția Apelor 

Șomeș Tisa. Activitatea de transport tehnologic și manipularea masei lemnoase a Ocolului Silvic 

Municipal Baia Mare R.A., este autorizată și monitorizată de către instituția mai sus menționată. 

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare deține autorizație de mediu pentru activitatea de exploatare 

forestieră, emisă de către Agenție pentru Protecția Mediului Maramureș, respectarea măsurilor privind 

protecția mediului impuse prin aceasta, sunt verificate și monitorizate de către Garda Națională de 

Mediu. 

 

 

 

 

 

 

d.Activitatea de investiţii, dotări şi reparaţii 
 In anul 2018 au fost programate prin lista de investiţii şi s-au realizat următoarele valori şi 

obiective:                 

              

                                                         Tabelul nr.9   

       
Nr. 

Crt. 

Denumirea obiectivului U.M Cantit Valori realizate 

-Lei - 

1 Cabana silvoturistica Usturoi: 

SF+DTAC+PT+DE+ sistematizare pe verticala 

Buc. 1 71.400,00 

2 DALI + PT extindere baza productie - Depozit 

Ferneziu 

Buc. 1 20.000,00 

3 Studiu de oportunitate privind infiintarea 

"Statiunii turistice de interes national Varatec-

Firiza" 

Buc. 1 33.000,00 

4 Modernizare Retea de alimentare energie 

electrica Valea Usturoi 

Buc. 1 10.000,00 

5 Punere in legalitate si extindere sopron Depozit 

Ferneziu 

Buc. 1 60.812,75 
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6 Reabilitare acoperis Adapost muncitori Bagnau Buc. 1 18.542,00 

7 Reabilitare acoperis foisor Bagnau Buc. 1 9.600,50 

8 Site web osmbaiamare.ro Buc. 1 20.000,00 

9 Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de 

administratie  

Buc 8 46.737,37 

10 TOTAL   290.092,62 

 

Investiţiile  realizate au fost finanţate 100% din surse proprii.  

    

 

e. Realizarea cifrei de afaceri 

 

 Cifra de afaceri a ocolului silvic (producţia silvică) pe anul 2018 s-a realizat: 

   1.  din valorificarea de material lemnos : 

  -  pe picior la agenti ecoonomici (49,47 %),  

 - din Depozitul Ferneziu si la drum auto (28,37 %),  

 - cu firul la populaţie, lemn de foc şi alte sortimente (3,23 %),  

    2. din prestări de servicii de administrare a pădurilor altor proprietari (5,20 %), 

    3. din altele resurse ale pădurii (taxe fond de vânătoare, chirii pentru scoateri temporare din fondul 

forestier, etc.) – 13,73 %. 

 

 Cifra de afaceri a fost realizată in procent de 107,23 % fată de  valoarea programată pentru anul 

2018. 
  

  

Planul şi realizarea cifrei de afaceri  a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare in anul 2018 

Nr. 
crt 

Indicatorul U.M. Realizat 
2017 

Plan 
2018 

Realizat 
2018 

% 
 

1 Total cifră de afaceri Lei 5.468.645,81 6.500.000 6.837.952,92 105,2 

 

 

 

f.1. Veniturile ocolului silvic în anul 2018       

    

Tabelul nr. 10 

Nr. 
crt. 

           
              Specificaţii 

Unitate 
de 
masura 

Valoare        %                                   

1. Cifra de afaceri lei 6.837.952,92 88,54 

2. Alte venituri ( dobanzi, sconturi primite, venituri 

din despagubiri, din variatia stocurilor de produse 

finite, din productia de imobilizari - investitii, 

etc.) 

lei   854.235,93 11,06 

3. Venituri financiare lei 30.635,66 0,40 

4. TOTAL VENITURI lei 7.722.824,51 100,0 

 

Se inregistrează o crestere cu 0,91 % a veniturilor totale realizate faţă de cele aprobate prin 

bugetul de venituri si cheltuieli (7.653.000 lei).   
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  f.2. Cheltuielile Ocolului Silvic Municipal în 2018 
 

 

 Se inregistrează o scadere cu 7,75 % a cheltuielilor totale efectuate, la nivel de 6.598.626,57 lei 

faţă de cele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli (7.153.000 lei), inainte de inregistrarea 

repartizarii profitului aferent exercitiului financiar. 

 

             Scaderea cheltuielilor s-a datorat reducerii cheltuielilor cu alte servicii executate de terti ( 

colaboratori- zilieri, transport bunuri si persoane, alte cheltuieli cu servicii) cu 19,45% , a cheltuielilor cu 

personalul cu 5,67%, respectiv a altor cheltuieli de exploatare cu 7,65%. 

 

Cheltuielile efectuate in cursul anului 2018 se prezintă astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 

Specificatii Unitate 

de 

masura 

Valoare % 

1. Cheltuieli materiale ( ct 601 – 608) 

 

lei 360.767,75 5,47 

2. Cheltuieli cu alte lucrari si servicii , 

reparatii, cheltuieli postale, onorarii 

colaboratori, indemnizatii, deplasari, etc. 

( ct. 611 – 614  si  622 – 628) 

lei 1.674.714,49 25,38 

3. Cheltuieli cu impozite si taxe ( impozite 

si taxe locale, taxe notariale si de timbru, 

etc..) 

lei 1.025.113,65 15,54 

 

4. Cheltuieli de personal ( drepturi salariale 

ale angajaților, indemnizații, asigurari 

sociale, participare la profit, s.a.,) 

lei 2.746.442,00 41,62 

5. Fonduri silvice –fondul de conservare si 

regenerare a fondului forestier, respectiv 

fondul de accesibilizare a fondului 

forestier 

lei 841.185,15  12,75 

6. Cheltuieli cu amortizarea lei 204.585,75 3,10 

7. Alte cheltuieli * 

( 23.744,00 lei – 278.355,51 lei = -

254.611,51 lei, fiind scazute din 

cheltuielile eefectuate, conform 

formularului de builant, veniturile din 

anularea provizioanelor de exploatare- 

participarea la profit a salariatilor si cel 

de riscuri si cheltuieli) 

 

lei -254.611,51 3,87 

8. Cheltuieli financiare 

 

lei   429,29 0,01 

9. TOTAL CHELTUIELI 

 

lei 6.598.626,57 100,0 
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Analiza capitolului de mai sus, potrivit datelor furnizate de balanta de verificare la 31.12.2018, 

respectiv de situatiile financiare anuale ( coroborate), releva faptul ca s-a obtinut un profit brut, inainte de 

impozitatre si repartizare in valoare de 1.124.197,94 lei, iar dupa impozitare a rezultat un profit net in 

valoare de 936.798,94 lei, astfel: 

  -  Venituri                7.722.824,51 lei 

    -  Cheltuieli                  6.598.626,57 lei 

 -  Impozit profit       187.399,00 lei 

    -  Profit net-inainte de repartizare                 936.798,94 lei. 

 Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. este regie autonoma de interes local , avand un 

patrimoniu propriu in valoare de 317.103,11 lei . 

 In anul 2018 regia si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea 

evidentei contabile , respectarea principiilor contabilitatii , a regulilor si metodelor contabile , regulilor de 

intocmire a bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice  , existand o 

corespondenta reala intre posturile inscrise in bilantul contabil si datele din contabilitate . 

 

 Rezultatele inventarierii au fost valorificate si reflectate in bilantul contabil incheiat la 

31.12.2018, unitatea avand in proprietate active imobilizate in valoare neta de  3.026.486 lei, active 

circulante in valoare de 5.011.071 lei, cheltuieli inregistrate in avans 8.341 lei, datorii cu scadente de 

pana la 12 luni  913.016 lei, provizioane  91.623 lei, venituri inregistrate in avans ( subventii pentru 

investitii si fonduri silvice) 4.478.731 lei, respectiv total capitaluri   2.562.528 lei. 

 

 Veniturile , cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei sunt fidel redate in situatia contului 

de profit si pierdere intocmit : 

  

           Venituri din exploatare                                              7.692.188 lei; 

 Venituri financiare                   30.636 lei; 

 Venituri extraordinare            -          ; 

 Total venituri              7.722.824 lei; 

 

 Cheltuieli de exploatare             6.689.820 lei; 

 Cheltuieli financiare             429 lei; 

 Cheltuieli extraordinare           -          ; 

 Total cheltuieli              6.690.249 lei; 

 

 Rezultat din exploatare             1.002.368 lei; 

 Rezultat financiar                   30.207 lei; 

 Rezultat brut               1.032.575 lei 

 Impozit profit                  187.399 lei; 

 Rezultat net                  845.176 lei. 

 

 Regia a inregistrat un profit net (inainte de repartizarea acestuia) in suma de 936.798,94 lei . 

 

 Profitul net realizat se propune a fi repartizat in conformitate cu dispozitiile art. 1 , al. 1) din OG 

nr. 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare , dupa cum urmeaza : 

  - participarea salariatilor la profit                               91.623,00 lei; 

  - varsaminte la Bugetul Local             500.000,00 lei; 

  - alte rezerve- surse proprii de finantare           345.175,94 lei. 
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  Varsamintele din profitul net al anului 2018, aprobate, vor fi diminuate cu suma de 376,00 lei, 

reprezentand diferente de impozit pe profit aferent anilor 2016 si 2017, care s-au inregistrat pe seama 

rezultatului reportat, reducand valoarea varsamantului datorat pana la nivelul sumei de 499.624,00 lei. 

   

  Obligatiile fata de bugetul general consolidat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale au 

fost corect stabilite si inregistrate in evidenta contabila. In cursul anului 2018 au fost virate urmatoarele 

sume : 

- impozit pe profit –                                               213.337  lei 

- taxa pe valoarea adaugata       3.491  lei 

- impozit pe venituri din salarii –                           259.190  lei 

- contributii catre bugetele asigurarilor  -              871.713  lei 

     sociale  

- bugetul fondurilor speciale-               68.138  lei 

- alte impozite si taxe –                                       1.327.621  lei 

 

La data de 31.12.2018 regia are constituite urmatoarele fonduri silvice, aferente fondului forestier 

proprietate publica a municipiului Baia Mare: 

- Fondul de conservare si regenerare a padurilor in suma de   184.339,32 lei, in 

conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic; 

- Fondul de accesibilizare a fondului forestier in suma de 2.233.300,55 lei, potrivit 

dispozitiilor Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national . 

 

In concluzie , apreciem ca rezultatele activitatii desfasurate in cursul anului 2018 sunt in 

concordanta cu obiectivele fixate, motiv pentru care propunem aprobarea repartizarii profitului avand in 

vedere dispozitiile O.G. nr. 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv necesitatile de 

finantare a obiectivelor de investitii ce se vor derula in anul 2019, si implicit a  bilantului contabil 

intocmit in forma anexata . 

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

 

Isabela Morth 
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Anexa 1 

 

 

Repartizare profit 2018 

 

 

 Potrivit art. 1 , al. 1) din OG nr. 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare : 

          - litera a) – Rezerve legale                                                -        

 

          - litera b)        - 

                                      

          - litera c)        - 

 

          - litera c′ )        - 

                                      

          - litera d)        - 

                                      

          - litera e) – participarea salariatilor la profit    =        91.623,00 lei 
    - profit contabil ramas de repartizat    =   936.798,94 lei 

          

          936.798,94 x  10%                        =     93.679,89 lei 

       Nr. mediu personal                           =            29,9746 pers 

       Salariu de baza mediu lunar realizat =      3.057,17 lei 

       Fond maxim de participare a salariatilor la profit =  

                     29,97 x 3.057,17 lei  = 91.623,38 lei 

           91.623,38 < 93.679,89 => 

           91.623,38 lei – fond acordat 

 

- litera f) – varsaminte la Bugetul Local             =  500.000,00 lei 

 

- litera g) – sursa proprie de finantare                 =  345.175,94 lei 

 

TOTAL :          936.798,94 lei 
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Anexa 2 

 

 

Calcul numar mediu de personal permanent si salariu mediu lunar 2018 

 
 

Nr. 

crt. 

Luna Nr. mediu personal 

permanent – timp efectiv 

lucrat 

Salariul de baza  

personal permanent realizat 

pt. timp efectiv lucrat 

 1. Ianuarie 29,95 91.402,00 

 2. Februarie 28,55 86.609,00 

 3. Martie 28,55 88.206,00 

 4. Aprilie 30,05 91.584,00 

 5. Mai 29,33 89.485,00 

 6. Iunie 30,10 90.114,00 

 7. Iulie 29,41 87.568,00 

 8. August 28,86 87.261,00 

 9. Septembrie 30,25 90.212,00 

10. Octombrie 31,22 92.883,00 

11. Noiembrie 32,48 103.865,00 

12. Decembrie 30,95 100.461,00 

13. Total 359,70 1.099.650,00 

14. Nr. mediu/Salariul 

de baza mediu 

lunar 

29,97459141 3.057,17 
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Anexa 3 

 

 

    Calcul profit impozabil 2018 
 

Venituri :           Simbol cont:      Valoare: 

7010 – 708 (cifra de afaceri)                            6.837.952,92 lei 

711       33.898,05 lei 

722                        0,00 lei 

7416 -74171                                                            698.624,16 lei 

7581 - 7584                                                             121.713,72 lei 

765 – 766                    30.635,66 lei 

7812 – 7813                       278.355,51 lei 

Total :                   8.001.180,02 lei 

 

Cheltuieli :    Simbol cont:      Valoare: 

601 – 608           360.767,75 lei 

611 – 614           238.175,53 lei 

622 – 628                 1.436.538,96 lei 

635         1.025.113,65 lei 

641 – 6459                 2.746.442,00 lei 

65811 – 65871          864.929,15 lei 

665 – 666                  429,29 lei 

6811- 6813           204.585,75 lei  

691                                                                                187.399,00 lei 

TOTAL                 7.064.381,08 lei 

 

 

 

Cheltuieli nedeductibile fiscal : 

1. cheltuieli sponsorizare                                         19.590,00 lei 

2. fond accesibilizare                                                                  428.818,90 lei 

3. amortizare nedeductibila                                                             5.194,56 lei 

4. provizioane pentru cheltuieli                                                              0,00 lei 

5. amenzi si penalitati                 134,00 lei 

6. protocol                       0,00 lei 

7. cheltuieli sociale                      0,00 lei 

8. cheltuieli cu impozitul pe profit                                              187.399,00 lei 

        Total chelt. nedeductibile :                            641.136,46 lei 
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Venituri neimpozabile:                                                            

1. Recuperare amenzi si penalitati               175,58 lei 

2. Anularea provizioanelor pt care nu s-a acordat deducere       278.355,51 lei 

        Total venituri neimpozabile :                           278.531,09 lei 

 

 

Determinare impozit profit 2018 

Venituri totale                                                                          8.001.180,02 lei 

Cheltuieli totale                                                                        7.064.381,08 lei  

Diferenta amortizare fiscala            5.722,44 lei 

Venituri neimpozabile          278.355,51 lei 

Cheltuieli nedeductibile                                                              641.136,46 lei 

Sume deductibile – rezerva legala                                                         0,00 lei 

 

Profit contabil inainte de impozitare =    1.124.197,94 lei 

Profit impozabil =       1.293.681,87 lei 

 

Impozit profit =  1.293.681,87 x 16% = 206.989,10 lei ≈ 206.989,00 lei 

 

Sume deductibile din impozitul pe profit  

 - ch. sponsorizare care se scad din impozit                              19.590,00 lei 

  

 

Impozit pe profit datorat =        187.399,00 lei 

    Profit net de repartizat =         936.798,94 lei 

                  

 

 

 

 

 


