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Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2020, a fondului forestier proprietatea publică a Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc 
Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru anul 2020, a fondului forestier proprietatea publică a 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc, precizăm următoarele: 

Bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocoalele Silvice mai 
sus menţionate se compune din: 
Venituri - sume ce se vor încasa în anul 2020 din fondul forestier 
proprietate publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc din valorificarea 
masei lemnoase, de la populaţie şi agenţi economici care se încasează de către 
ocoale şi se transferă apoi lunar în conturile de venituri ale municipiului( după 
reţinerea fondului de mediu şi a fondului de conservare) şi sunt estimate la 
valoarea de 2266505 lei -36870 lei(fond de mediu)- 259299,67(fond de 
conservare)= 1970335,33 lei; 

Cheltuieli - sumele ce se preconizează a se cheltui în anul 2020 pentru 
administrarea fondul forestier proprietate publică a Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc care se achită pe bază de facturi emise de ocoalele silvice şi 
angajate la plată de către serviciul patrimoniu lunar, din cadrul capitolului 
83.02.- Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare. Cheltuielile cu paza 
şi administrarea sunt mai mari faţă de anul trecut cu aproximativ 2.40/0, 
justificate de către ocoalele silvice prin creşterile salariale din anul 2019, ele 
reprezentând suma de 406609,28 lei, fără tva. Pe lângă cheltuielile cu paza şi 
administrarea, mai sunt cheltuieli cu punerea în valoare a masei lemnoase în 
sumă de 28495,22 lei, cheltuieli cu taxa pe valoarea adăugată în sumă de 
134161,77 lei, cheltuielile cu protecţia şi regenerarea pădurii şi cu îngrijirea 
arboretelor tinere se suportă din fondul de conservare. 

A vând în vedere precizările de mai sus, direcţia economică consideră 
oportun şi necesar acest proiect de hotă "re. 
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