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RAPORT ANUAL pe anul 2015 privind activitatea regiei autonome
R.P.L. OCOLUL SILVIC CINDREL R.A.

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin. (4) al art. 58 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi are ca scop prezentarea performanţelor financiare, asigurând transparenţa
activităţii desfăşurate de acestea, în concordanţă cu obligaţiile ce îi revin potrivit legislaţiei in
vigoare.
Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economicofinanciari înregistraţi în
situaţiile financiare anuale de o singură întreprindere publică, aflată în subordinea autorităţii publice
locale, UAT Orlat şi UAT CRISTIAN şi structurată astfel :

ă● 1 (una) regie autonom .
Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel R.A. cu sediul social în localitatea Cristian , strada IV ,
nr. 21 , judeţul Sibiu , înregistrată la registrul Comerţului sub nr. J32/1676/2004 , CUI RO 16915867 ,
este regie autonomă de interes local , având un patrimoniu al regiei în valoare de 935.385 lei.
Obiectul principal de activitate este cod CAEN – 0210 – Silvicultura şi alte activităţi forestiere.
În anul 2015 regia şia îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege privind organizarea şi
conducerea evidenţei contabile, respectarea principiilor contabilităţii, a regulilor şi metodelor
contabile, a regulilor de întocmire a bilanţului contabil pe baza balanţei de verificare a conturilor
sintetice, existând o corespondenţă reală între posturile înscrise în bilanţul contabil şi datele din
contabilitate.
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Rezultatele inventarierii au fost valorificate şi reflectate în bilanţul contabil încheiat la
31.12.2015, unitatea având în administrare sau proprietate active imobilizate în valoare netă de
228.271 lei, active circulante în valoare de 1.701.912 lei, cheltuieli înregistrate în avans – 249.828 lei,
datorii scadente de – 472.825 lei, datorii cu termen de exigibilitate > de 12 luni – 0.00 lei, total
capitaluri – 1.707.186 lei.
Veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale perioadei sunt fidel redate în situaţia
economică întocmită :
Venituri din exploatare
Venituri financiare
Venituri extraordinare
Total venituri

3.115.611 lei
778 lei
0 lei
3.116.389 lei

Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
Total cheltuieli

2.249.707 lei
0 lei
_
2.249.707 lei

Rezultat din exploatare
Rezultat financiar
Impozit profit
Rezultat net

865.904 lei
778 lei
138.669 lei
728.013 lei

0 lei

Societatea a înregistrat un profit net (înainte de repartizarea acestuia) în sumă de 728.013 lei ,
corespunzator unei cantităţi de 15.197 mc lemn scoşi la licitaţie (11.813 mc ag. economici şi 3.384
mc populaţie), care sa repartizat după cum urmează: Cristian –311.936 lei şi Orlat 276.077,22 lei.
În anul 2015 sa achitat către cele două primarii suma de 123.152 lei pentru lucrări de amenajarea
pădurilor.
De menţionat faptul că RPL Ocolul Silvic Cindrel R.A. a virat celor două primarii şi suma de
115.560 lei, reprezentând contravaloarea contractelor de închiriere a cantoanele silvice. În cursul
anului 2015 regia a efectuat investiţii în sumă totală de 419.655,63 lei.
Profitul net realizat se propune a fi repartizat în conformitate cu dispoziţiile legale, după cum
urmează :
 rezerva legală
 0 lei
 vărsaminte la Bugetul Local
 588.013,22 lei
 sursă proprie de finanţare
 140.000 lei
Obligaţiile faţă de bugetul general consolidat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale au
fost corect stabilite şi înregistrate în evidenţă contabilă. În cursul anului 2015 au fost virate
următoarele sume :


impozit pe profit –

138.669 lei
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impozit pe venituri din salarii –
78.283 lei
contribuţii către bugetul asigurărilor  63.814 lei
sociale de sănătate
contribuţii către bugetul asigurărilor 
157.017 lei
sociale de stat
vărsăminte către bugetul asigurărilor  5.882 lei
pentru şomaj
bugetul fondurilor speciale
73.021 lei
alte impozite şi taxe –
29.978 lei

La data de 31.12 .2015 regia are constituite următoarele fonduri silvice:



Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor este în deficit cu suma 248.346
lei, în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic;
Fondul de accesibilizare a fondului forestier constitut în sumă de 110.814 lei,
potrivit dispoziţiilor Ordonanţei nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru
accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere .

La sfârşitul anului 2015 O.S. Cindrel R.A. are în contul pentru fondul special de drumuri suma
de 109.506 lei.
Apreciem că rezultatele activităţii desfăşurate în cursul anului 2015 sunt în concordanţă cu
obiectivele fixate, fiind aduse la cunoştinţa Consiliilor Locale Cristian şi Orlat în şedinţa din
02.02.2016, putând fi caracterizate ca fiind foarte bune, după datele deţinute raportat la suprafaţa
administrată şi profitul înregistat la care se adaugă sumele obţinute din contravaloarea chiriilor, fiind
între nivelurile cele mai bune înregistrate la nivelul judeţului Sibiu .
Creşterea indicatorilor economicofinanciari, respectiv cifra de afaceri neta, capitalul propriu,
veniturile, rezultatul brut net, au condus la o creştere a indicatorilor de rentabilitate în anul 2015, faţă
de anul 2014, concluzionând că se desfăşoară o activitate profitabilă în cadrul regiei autonome active.
Opinia auditorului independent privind auditarea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2015
ale regiei autonome este favorabilă, certificând că situaţiile financiare sunt regulamentare, nu
prezintă anomalii, reflectă o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a regiei autonome,
administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorilor in
conformitate cu cerinţele OMFP NR. 1802/2014, raport care să nu conţină denaturări datorate
fraudei sau erorii.
Din punct de vedere al liberului acces la informaţiile de interes public, potrivit prevederilor art.
2 al Legii nr. 544/2001 întreprinderile publice sunt asimilate categoriei instituţiilor publice şi au
obligaţia de a asigura transparenţa activităţii desfăşurate, prin comunicarea din oficiu a anumitor
informaţii de interes public, dar şi de a răspunde solicitărilor, prin furnizarea informaţiilor de interes
public în afara acelor informaţii exceptate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
În baza articolului 58, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Orlat publică raportul anual
privind activitatea R.P.L.OCOLUL SILVIC CINDREL R.A. pentru a oferi o imagine asupra evoluţiei
activităţii desfăşurate.
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