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ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEA V A 
PRIMĂRIA MUNICIPIULlJI CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
				DIRECTIt ECONOMICĂ 
Nr ...      din  .....  

                           Raport de specialitate
                           la proiectul de hotarare  


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2022, a fondului forestier proprietatea publică a Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru anul 2022, 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 2022 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 5.185.184 lei -72.565 lei(fond de mediu)- 239.738(fond de 
conservare)= 4.872.881 lei; 

Cheltuieli - sumele ce se preconizează a se cheltui în anul 2022 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 18,83, 
justificate de către ocoalele silvice prin creşterile salariale din anul 2021, ele 
reprezentând suma de 597.890 lei, fără tva. Pe lângă cheltuielile cu paza şi 
administrarea, mai sunt cheltuieli cu punerea în valoare a masei lemnoase în 
sumă de 20174 lei, cheltuieli cu taxa pe valoarea adăugată în sumă de 207.505 
lei, cheltuielile cu protecţia şi regenerarea pădurii şi cu îngrijirea arboretelor 
tinere se suportă din fondul de conservare. 

Având în vedere precizările de mai sus, direcţia economică consideră 
oportun acest proiect de hotărâ . 
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