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RAPORT

privind activitatea desfflgurati e directorul-gef ocol Regiei Publice Locale
Kronstadt R.A. pe perioada ianuaric - martie 2019

a

Pldurilor

Din suprafala de fond forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov, administrat
de R.P.L.P. KRONSTADT R.A., in perioada ianuarie - martie 2019, s-a exploatat in
conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice masi lemnoasi, desfrgurat pe luni situafia
fiind urmdtoarea: ianuarie - 414 mc (72,67 mii lei), februarie - 1069 mc (226,58 mii lei) qi
martie -2986 mc (687,48 mii lei).
In aceastd perioada s-au executat urmatoarele lucriri silvice:
- impaduriri
- 11,49 ha
- completiri
- 0,ll ha
Pentru ef-ectuarea acestor lucrari s-au folosit un numar de 62.375 bucdli de puieti
forestieri pentru impaduriri gi 555 bucaJi de puieli forestieri pentru completdri.
Conform Regulamentului de Organizare gi Functionare, art. 2, REGIA PUBLICA
LOCALA A PADURILOR KRONSTADT R.A. este constituita ca persoand juridica 9i
funcfioneazdpebazd de gestiune economicd gi autonomie fitranciard.
In vederea realizltrtt obiectului principal de activitate - Silvicultura gi alte activitdti
forestiere, precum gi a activitalilor auxiliare acestora - resursele materiale Ei umane au fost
mobilizate eficient, in perioada ianuarie - martie 2019, respect6ndu-se principiul unei bune
gestiuni economico-financiare gi a unui management financiar sdndtos.
Cifra de afaceri cuprinde veniturile totale realizate, din care venituri din exploatare in
provin in principal din activitatea de bazd. Cheltuielile totale au fost fundamentate in stricta
corelare cu posibilitSlile reale de realizare a veniturilor gi repartizate in funclie de prioritalile
stabilite de R.P.L.P. Kronstadt R.A. pentru perioada ianuarie- martie 2019.
Veniturile realizate in trimestrul I 2019 de catre Regia Publica Locald a Padurilor
Kronstadt R.A. sunt urmitoarele:
Veniturile realizate din activitatea de bazd, de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier administrat, in conformitate cu prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 71512011pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publica, cu rnodihc[rile gi completdrile ulterioare, acestea fiind in cuantum de: 986,73 rnii lei.
Tot in cadrul veniturilor din exploatare se regdsesc Ei veniturile reprezentdnd serviciile
prestate (activitdli de marcare qi indep[rtare a arborilor, ce prezinta pericol, de pe domeniul
public al Municipiului Bragov, activit5lile specifice compartimentului v0n[toare - "vdn[toarea
de imagini", activitdli privind organizarea de t6rguri megtegugaregti, precum gi alte servicii
prestate), acestea fiind in cuantum de: 23,01 mii lei.
Veniturile din redeven{e gi chirii, sunt in cuantum de2,l8 mii lei, labazaacestor venituri
stau chiriile percepute prin prevederile contractelor de inchiriere a sediilor de cantoane silvice
cdtre personalul silvic, dar gi sumele cuvenite din contractual de asociere pe care regia il are
incheiat cu Monkey Bisiness Aventura Park S.R.L., pentru obiectivul Parc Aventura Braqov,
Au mai lbst realizate alte venituri din exploatare, in special din utilizarea. in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, a fondurilor speciale constituite: de conservare gi
fondul de drumuri, in cuantum total de 114,66 mii lei.

De asemenea, tot la capitolul venituri se adaugl veniturile financiare in sumi de
mii lei. Cifra de afaceri realizati la data de 31.03.2019 este de I 126,58 mii lei.

41,12

Cheltuielile realizate in trimestrul I2019 de cdtre Regra Public[ Local[ a Pldurilor
Kronstadt R.A., au fost repartizate in funclie de prioritilile stabilite de Regia Publicd Locali a
Pldurilor Kronstadt R.A. prin Bugetul de Venituri 9i Cheltuieli al Regiei Publice Locale a
Pddurilor Kronstadt R.A., aprobat pentru anul 2019 qi de prevederile legii privind fondurile cu
destinafii speciale gi se compun in principal din:
A.Cheltuieli cu bunuri gi servicii in valoare de 646,99 mii lei cuprind cheltuielile
aferente in principal activitEfli de baz6, privind asigurarea cu materii prime, materiale
consumabile, utilitSli, servicii de intretinere gi repara(ii, prime de asigurare precum gi alte
cheltuieli cu servicii executate de te(i.
Cheltuielile au fost fundamentate de cltre compartimentele de specialitate ale regiei prin
intocmirea de devize estimative pentru servicii obligatorii de executat in conformitate cu
prevederile amenajamentelor silvice, precun qi cele rentltate din activitillile conexe
specificului silvic al regiei, precum gi in conformitate cu prevederile Programului anual al
achiziJiilor publice, anex[ la Strategia anual[ de achizilie publicd pe anul 2019 aRegiei Publice
Locale a Pldurilor Kronstadt R.A., intocmitii in conformitate cu prevederile art. l l alin (3) din
H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicl/acordul - cadru din Legea nr.9812016
privind achiziliile publice.
De asemenea sunt fundamentate cheltuielile necesare functionirii in condifii de maximl
eficienfl a regiei, a activitefllor specifice fondului cinegetic nr. 18 Timig, gestionat de cltre
Regia Publicl Locall a Pldurilor Kronstadt R.A.
B. Cheltuieli cu impozite, taxe gi v6rs6minte asimilate, in valoare de 37,80 mii lei
reprezent6nd sumele datorate Bugetului local, conform prevederilor legale.
C. Cheltuieli cu personalul - total, in cuantum de 1.213,33 mii lei cuprind salariile qi
contributiile aferente acestora, pentru personalul regiei, judicios dimensionat prin Statul de
personal qi func1ii gi repartizat conform Organigramei aprobate, precum gi cheltuielile aferente
Contractelor de mandat, reglementale de cltre Ordonanta de Urgenfl nr. 109 din 30
noiembrie zDll privind guvernanta corporativtr a intreprinderilor publice, cu
modifrctrrile gi completErile ulterioare.
De asemenea au fost dimensionate, alte cheltuieli cu personalul in conformitate cu
prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificlrile gi completiirile ulterioare.
D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 358,81 mii lei cuprinzind amortizarea
imobiliztrrilor corporale gi necorporale, precum gi constituirea fondurilor speciale din activitatea
silvic6, in conformitate cu prevederile legii.
De asemenea,totla capitolul cheltuieli se adaugi cheltuielile financiare in sum[ de0,22
mii lei.

Activitatea de v0ntrtoare
Regia Public6 Locald Kronstadt R.A, a dezvoltat un nou concept, acela de vdnltoare de
imagini, prin care dI posibilitatea tuturor pasionafilor de naturl Ei faun[ sI "[inteasc[", prin
obiectivul aparatelor de fotografiat sau al camerelor video, imagrni inedite cu fauna de interes
cinegetic. in acest scop, regia, are realizate un numlr de 3 observatoare din care pasionafii pot
vinorra animalele s6.lbatice qi pasErile.

in vederea ajutor[rii speciilor de interes cinegetic, in timpul iernii, regia, a dezvoltat o
refea de puncte de hrdnire complementari qi monitorizare atAtpentru urs qi rnistref cdt gi pentru
cervide qi ciprior, amplasatl in interiorul fondului cinegetic.

Paza gi protecfia

pldurilor

Regia Publicl Local[ a Pldurilor Kronstadt R.A., prin angajatii acesteia gi prin mlsurile
intreprinse, ac{ioneaz,tr in vederea reducerii fenomenului infractional/contraventional in fondul
forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov precum gi in fondul cinegetic gestionat, sens
in care efectueazl regulat patruldri, in vederea prevenirii Ei reducerii fenomenului infractional/

contraventional, intocmind prin agenJii s6i constatatori procese verbale de constatare gi
sanctionare a contravenliilor silvice.
Activitatea de proteclie a pldurilor consti in monitorizarea gi prognozarea ddundtorilor
specifici speciilor forestiere: insecte, ciuperci, defoliatori. Anual in fondul forestier se
amplaseazfl curse feromonale, numlrul acestora vaiaz6.in funcJie de intensitatea atacurilor.
Lucrdrile de protecfia pddurilor din cadrul fondului forestier administrat de regie se
desfdgoar[ impreuni cu cadre didactice qi studenfi ai Faculti]ii de Silviculturl 9i Exploatitri
Forestiere pe baze unui protocol de colaborare existent intre noi qi universitate. Astfel datele
culese din teren se centralizeaz[ anual dupi care se intocmesc documenta{iile specifice pe baza
cdrora se stabilesc mdsurile ce se vor lua in anul urmitor.
in perioada ianuarie- martie au fost intocmite un numir de 5 de procese verbale de
contravenJie gi un proces verbal de infractiune, valoarea total[ a amenzilor aplicate fiind de
19.000 lei. Amenzile au fost aplicate pentru tlieri ilegale de arbori din fond forestier.

Realizlri obiective de investifii in cursul trimestrului I 2019
Programul de investilii, dotilri gi sursele de finanlare a investiJiilor, cuprinde sursele de
finanJare proprii, constituite din profitul net nerepartizat din anul precedent gi amortismentul

anului curent gi detalierea cheltuielilor pentru investilii pe obiective de investilii specifice
obiectului de activitate al regiei.
Cheltuielile pentru investilii sunt aferente, in principal, derulIrii gi fnalizAii
investitiilor in curs gi a realizlni de investitii noi necesare desfEqur[rii activit[1ii regiei.
Avdnd in vedere gladul avansat de uzurtr al autobasculantei aflatl in administrarea
regiei, cu o vechime de 12 aru, gradul mare de poluare, fapful c[ acesta nu mai corespunde
cerinfelor de calitate qi scopului pentru care a fost utilizatil, linind seama de cheltuielile foarte
mari ce ar fi ocazionate de reparafiile qi inlocuirea pieselor uzate, precum Ei ca urmare a
diversificlrii activit{ii Compartimentului de Produc{ie din cadrul regiei, in vederea desfrqurlrii
in condilii optime a activitifii la nivelul compartimentului, pentru asigurarea deruldrii
activitifilor de intrefinere gi reparafii a drumurilor forestiere administrate de regle, pentru
asigurarea condifiilor de intervenfii urgente in fondul forestier administrat, s-a continuat
procedura simplificatl privind achizifionarea unei autobasculante, care, aldturi de celelalte
utilaje deja existente in dotarea personalului de teren al regiei, si crecze premisele pentru
imbunltilfirea activitIlii la nivelul cantoanelor, districtelor qi a compartimentelor regiei, at6t din
punct de vedere alpazei cdt gi al exploatilrii gi valorificlrii materialului lemnos.
O alta componentii o reprezintii continuarea demersurilor necesare infiinfdrii, in U.P. IV
Bragov, ua 514A, 517,p, o suprafal[ de25,2 ha a unui parc dendrologic, const6nd in elaborarea
unei propuneri tehnice privind infiinfarea parcului (alegerea speciilor, a modului de dispunere

a

acestora, pozi;ionarea aleilor necesare pentru vizitare, etc.) qi demararea sfudiilor de
specialitate nec€sare in procesul de proiectare gi execugie.
De asemenea, regia este implicat[ activ in realizare,a unor trasee de biciclete in fondul
forestier adminisfrat de ctrtre aceasta, in acest scop fiind obligatorii realizarea unor studii de
specialitate, in cursul anului 2017 fiinddemarcate procedurile legale in acest sens.
Astfel, in cursul lunii a fost achizilionat echipament tehnologic necesar desfEgurtrrii
activit5lilor silvice specifice, utilizat de echipa de exploatare a regiei, soft gi echipament
tehnologic necesar desldquririi activitifiilor speciflrce.
In data de 11.02.2019 a avut loc licitafia deschisd cu strigare pentru vflnzarea de masd
lemnoasd pe picior din posibilitatea aferent?l anului 20l9,in urma cireia s-a adjudecat un volum
net & 333 mc la un pret mediu & 242lei rezult6nd o valoare de 80.586 lei.
in data de 05.03.2019 a avut loo licitalia desohisl cu strigare pentru vdnzarea de masi
lemnoasl p picior din posibilitatea aferentll anului 20l9,in urma clreia s-a adjudecat un volum
net de 18.797 mc la un prel mediu de 89,67 lei rezultlind o valoare de 1.685.528 lei
in aata de 18.03.2019 a avut loc licitalia deschis6 cu strigare pentm vdnzaneade mas6
lemnoasil pe picior din posibilitatea aferentd anului 20l9,in urma c[reia s-a adjudecat un volum
net de 8,784 mc la un pret mediu de 56,l4lei rezult6nd o valoare de 493.095 lei.

intocmit,

