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Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vanatoare Braşov, cu sediul în 

Braşov, loc.Braşov, str. Panselelor nr.23, bl.1 având codul fiscal 16440270, a fost 

înfiinţat din 01.05.2005,  în baza HG nr.333/21.04.2005, prin reorganizarea Directiet 

Teritoriale de Regim Silvic si de Vanatoare Brasov si desfiintarea Inspectoratului 

Teritorial de Regim Silvic si Cinegetic Brasov, având arondat Inspecţiile Silvice si de 

Vanatoare Sibiu,  Mureş, Harghita şi Covasna. 

 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov reprezintă la 

nivel teritorial, autoritatea publică centrală care coordonează, supraveghează şi 

efectuează prin inspectiile silvice şi de vanatoare din compunere, activitatile de 

implementare si control al regimului silvic si de vanatoare din judetele arondate.

 Organizarea şi conducerea activităţii financiare se execută în conformitate cu 

normele stabilite prin Legea contabilităţii nr.82/1991 si a Legii nr. 500/2002 a 

finantelor publice. 

Toate operaţiile economico-financiare sunt consemnate în documente legale şi 

contabilizate corect. 

Analizând situaţia la 30 septembrie 2008, conform balanţei de verificare si a 

bilanţului contabil, se constată următoarele: 

 

I REZULTATUL EXECUTĂRII PLANULUI DE CHELTUIELI 

 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie, s-au alocat credite în sumă de 4498641 

lei, după cum urmează: 

Luna Total Cheltuieli 

de personal 

Cheltuieli 

materiale 

Transferuri Cheltuieli 

de capital 

Ianuarie 331789 331789 - - - 

Februarie 239780 190480 49300 - - 

Martie 538095 340122 80060 117913 - 

Aprilie 248820 188500 60320 - - 

Mai 422104 228500 40340 153264 - 

Iunie 216000 216000 - - - 

Iulie 371300 268950 102350 - - 

August 285280 229300 55980 - - 

Septembrie 271200 271200 - - - 

Octombrie 244780 193200 51580 - - 

Noiembrie 318903 231220 69690 - 17993 

Decembrie 1010590 228154 15000 - 767436 

Total 4498641 2917415 524620 271177 785429 



 

Pe lângă creditele alocate de la bugetul de stat, în luna mai şi septembrie 2008 

s-au alocat şi 3.012.142 lei la fondul de ameliorare.   

 

II. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA EVIDENTEI OPERATIVE SI 

CONTABILE. 

 

a) inregistrarile in contabilitatea I.T.R.S.V. Brasov s-au efectuat pe baza 

documentelor justificative vizate pentru control financiar preventiv, in mod 

cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor in ordinea datelor 

calendaristice de intocmire a acestora si sistematic in conturile sintetice si analitice; 

b) au fost respectate regulile impuse de prevederile legale privind completarea 

documentelor justificative; 

c) unitatea are grafic de circulatia a documentelor justificative care au stat la 

baza inregistrarilor in contabilitate si pe care l-a respectat; 

d) I.T.R.S.V. Brasov are si a completat registrele de contabilitate prevazute de 

lege: Registru jurnal, registru inventar si Cartea mare condusa in sistem electronic. 

e) a organizat si a condus contabilitatea sintetica si analitica in concordanta cu 

planul de conturi pentru institutii publice; 

f) a respectat prevederile legii contabilitatii privind intocmirea balantelor de 

verificare sintetice si analitice; 

g) la intocmirea balantelor de verificare analitice s-a urmarit cuprinderea si 

reflectarea in contabilitate a tuturor operatiunilor care au dus la modificarea structurii 

si valorii elementelor patrimoniale de active si de pasiv si concordanta acestora cu 

balantele de verificare sintetice. 

 

 

 

III. INREGISTRAREA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN 

MIJLOACE BUGETARE PE STRUCTURA CLASIFICATIEI BUGETARE 

 

I.T.R.S.V. Brasov a condus si organizat evidenta platilor de casa si a 

chieltuielilor efective din mijloace bugetare pe structura clasificatiei bugetare cu 

respectarea prevederilor art.17 din Legea 82/1991 modificata si completata si a Legii 

nr.500/2002 a finantelor publice. 

 

 

IV. INTOCMIREA CONTURILOR DE EXECUTIE BUGETARA AL 

I.T.R.S.V. BRASOV, PE ANUL 2008. 

 

Contul de executie al institutiei se intocmeste conform prevederilor din Legea 

500/2002 privind finantele publice, la partea de cheltuieli,  avand in vedere ca 

institutia  nu realizeaza venituri, fiind finantata integral de la bugetul de stat. 

Contul de executie si detalierea cheltuielilor la 31 decembrie 2006 s-au  

intocmit pe structura bugetului si a clasificatiei bugetare. 

 
Cheltuieli ale instituţiei publice 

 

- cheltuieli de personal     2.917.415 lei 

din care: 



  - cheltuieli cu salariile    2.315.538 lei 

       din care: 

   - îndemniz.de delegare       23.439 lei 

  - CAS                440.965 lei 

  - şomaj            24.559 lei 

  - fondul asigurărilor sociale de sănătate    125.496 lei 

  - acc. de munca si boli profesionale      10.053 lei 

  - contrib. pentru concedii şi indemnizaţii          797 lei 

  - contrib. la fondul de garantare                7 lei  

 

- bunuri şi servicii       524.390 lei 

 

 

- sprijin proprietari de păduri      271.176 lei 

 

- cheltuieli de capital       785.429 lei 

       din care: 

- dotări independente        17.993 lei 

- recontrucţie ecologică     767.436 lei 

 

 

Finanţarea bugetară 

 

Contul 770 “finanţarea de la buget privind anul curent” are un sold de 4.498.4111 lei, 

din care 2.917.415 lei reprezintă finanţarea pentru cheltuieli de personal iar 524.390 lei 

reprezintă finanţarea pentru titlul II de cheltuieli (bunuri şi servicii), 271.177 lei reprezintă 

finanţarea pentru sprijinirea proprietarilor de păduri iar 785.429 lei reprezintă finanţarea 

pentru cheltuielile de capital. 

 

 

 
 

V. ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANTAREA SI PLATA 

CHELTUIELILOR.  

 
Solicitarea deschiderii de credite bugetare, s-a efectuat numai in raport cu 

gradul de folosire a resurselor financiare, puse la dispozitie anterior si in limita 

creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli: 

a) Cheltuielile inscrise in buget au avut baza legala pentru efectuarea lor; 

b) Cheltuielile efectuate de I.T.R.S.V. Brasov s-au incadrat in limitele si in 

structura prevazuta prin bugetul aprobat. 

I.T.R.S.V. Brasov a parcurs cele patru faze ale executiei bugetare a 

cheltuielilor. Aceste patru faze au fost efectuate de catre: 

- inspectorul sef  in privinta angajarii cheltuielilor 

- lichidarea s-a efectuat de catre persoanele desemnate sa receptioneze 

bunurile si/sau serviciile achizitionate 

- ordonantarea cheltuielilor s-a derulat tinand cont de data efectuarii 

achizitiilor si a celorlalte cheltuieli efectuate de unitate 

- plata cheltuielilor s-a facut de contabilul sef al unitatii. 
 

 

 



 

 

V. INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2008  

 

I.T.R.S.V. Brasov a intocmit lucrarile premergatoare de incheiere a 

exercitiului bugetar pentru anul 2008 constand in: 

a) Inregistrarea in conturi a tuturor operatiunilor economice si financiare 

aferente activitatii institutiei pina la 31 decembrie  2008. 

b) In termenul legal stabilit se va intocmi Bilantul contabil si contul de 

executie pentru anul 2008 care va fi  vizat de Trezoreria Brasov. 

d) S-au  respectat corelatiile si restrictiile bilantiere. 

e) Bilantul contabil si contul de executie bugetara pentru anul  2008 al 

I.T.R.S.V.Brasov sa va depune la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 

ordonatorul principal de credite. 
 

 

 

Concluzii 

 

Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului şi a situaţiei financiare au fost respectate 

regulile şi modelele contabile prevăzute de reglementările în vigoare precum şi principiile 

contabilităţii (prudenţei şi independenţei exerciţiului). 

Disciplina financiară a fost respectată. 

Înregistrările în evidenţa contabilă au fost făcute în termen. 

Controlul Financiar Preventiv s-a făcut în toate documentele din care derivă drepturi 

sau obligaţii patrimoniale. 

 

 

 

     Intocmit 

                                       Ec. Mutu Ibolya 


