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Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare 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 Direcţiei 

Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov şi desfiintarea Inspectoratului 

Teritorial de Regim Silvic şi Cinegetic Braşov, având arondat Inspecţiile Silvice şi de 

Vânătoare 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 vânătoare din compunere, activităţile de 

implementare şi control al regimului silvic şi de vânătoare din judeţele arondate.

 Organizarea şi conducerea activităţii financiare se execută în conformitate cu 

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

finanţelor publice. 

Toate operaţiile economico-financiare sunt consemnate în documente legale şi 

contabilizate corect. 

Analizând situaţia la 31 decembrie 2010, conform balanţei de verificare şi 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 

3.958.071,00 lei, după cum urmează: 

Luna Total Cheltuieli 

de 

personal 

Cheltuieli 

materiale 

Transfe

ruri 

Despăgu 

biri 

Cheltuieli 

de capital 

Ianuarie 286098 286098 - -  - 

Februarie 250650 186950 63700 -  - 

Martie 337888 277741 46300 -  13847 

Aprilie 363729 169000 47200 147529  - 

Mai 243417 177000 39320 27097   

Iunie 420083 176450 16480 -  227153 

Iulie 368824 174930 38600 155294  - 

August 404277 146955 43040 -  214282 

Septembrie 273344 253036 13360 -  6948 

Octombrie 277524 138310 40000 82214  17000 

Noiembrie 397176 135100 40700 68144 110000 43232 

Decembrie 335061 139230 35300  6061 154470 

Total 3958071 2260800 424000 480278 116061 676932 

 

Pe lângă creditele alocate de la bugetul de stat, în anul 2010 s-au alocat şi 

274.440 lei la fondul de ameliorare. 



Despăgubiri acordate persoanelor fizice în baza prevederilor art.13 alin. (3) din 

legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic au fost de 116.000 lei 

pentru un număr de 54 persoane de pe raza judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş. 

 

 

II ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL 

 

Active fixe corporale 

- sold la începutul anului    1.221.033 lei  

- sold la 31.12.2010     1.221.033 lei 

Amortizarea activelor fixe corporale la 31 decembrie 2010 este de 1.037.468 

lei total din care 215.099 lei în anul 2010. 

 

Imobilizari necorporale 

- sold la inceputul anului    12.944 lei 

- sold la 31.12.2010     12.944 lei 

 Amortizarea imobilizarilor necorporale la 31 decembrie 2010 este de 0 lei, 

fiind amortizat integral. 

 

 
Obiecte de inventar 

- sold la începutul anului     255.464 lei 

- sold la 31.12.2010       258.463 lei 

Diferenţa  reprezintă obiecte de inventar achizitionate de I.T.R.S.V.  Braşov în   

anului 2010 în valoare de 2999 lei. 

 

Mijloace băneşti 

- contul 5311 “casa”   sold           0 lei 

- contul 5324 “alte valori”  sold                6.450 lei  

şi reprezintă bonurile de benzină şi motorină aflate în gestiune  achiziţionate de către 

I.T.R.S.V. Braşov. 

 

Materiale 

- contul 3022 “combustibili” are un sold de 12.382 lei şi reprezintă bonuri de benzină 

distribuite pentru alimentarea autoturismelor aflate în dotare şi  nejustificate. 

- contul 302801 „furnituri birou” are un sold de 1.955 lei şi reprezintă rechizitele 

aflate în stoc la 31 decembrie 2010. 

- contul 302802 “materiale de curatenie” are un sold de 282 lei şi reprezintă 

materialele de curăţenie aflate în stoc la 31 decembrie 2010. 

 

Clienţi 

- contul 411 “clienţi” are sold de 60.404 lei si reprezintă tarife fond vânătoare 

neachitate de către  DS BRAŞOV, AVPS GORDON, AVPS SF. ANA şi AJVPS Zăganul       

( inclusiv majorările de întârziere). 

       An 2010     An 2009 

Plăţi efectuate  

- cheltuieli de personal    2.260.800 lei         2.527.877 lei 

din care: 

  - cheltuieli cu salariile   1.794.684 lei         2.005.985 lei 

       din care: 

   - îndemniz.de delegare         8.359 lei          13.520 lei 



  - CAS        363.478 lei        404.976 lei 

  - şomaj            8.748 lei            9.928 lei 

  - 5,2% fondul asig. sociale de sănătate      90.953 lei        103.250 lei 

  - acc. de munca si boli profesionale        2.937 lei            3.738 lei 

  - contrib. pentru concedii şi indemnizaţii             0 lei                   0 lei 

    

 

- bunuri şi servicii     423.818 lei     426.960 lei 

din care: 

  - furnituri birou       10.994 lei       17.901 lei 

  - materiale pentru curăţenie       1.984 lei         2.756 lei 

  - încălzit,iluminat şi forţă motrică    28.943 lei       31.660 lei 

  - apa, canal şi salubritate       2.000 lei         2.012 lei 

  - carburanţi şi lubrifianţi     96.995 lei       68.447 lei 

  - piese de schimb               0 lei         2.611 lei

  - poştă, telecom., radio, tv     43.000 lei       52.811 lei 

  - materiale şi prest serv cu caract funcţional         55.969 lei       53.557 lei 

  - alte bunuri şi serv.pt.întreţ.şi funcţ.    86.997 lei       67.193 lei 

  - reparaţii curente                0 lei       11.843 lei 

  - alte obiecte de inventar       2.999 lei         3.064 lei 

  - deplasări,detaşări,transferări     40.993 lei       46.287 lei 

  - pregătire profesională + protectia muncii   18.999 lei       20.251 lei 

  - chirii         7.966 lei       12.543 lei 

  - alte cheltuieli      25.977 lei       34.024 lei 

Din comparaţia cheltuielilor din anii 2010 şi 2009, rezultă faptul că I.T.R.S.V. Braşov 

a redus cheltuielile în anul 2010 faţă de anul 2009 atât la cheltuielile  de personal cât şi la 

bunuri şi servicii. Excepţie fac cheltuielile cu combustibilul şi “alte bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare” unde intră tot ce înseamnă cheltuială cu autoturismele aflate în 

patrimoniul instituţiei (întreţinere, reparaţie, RCA, casco, taxă drum). Acest lucru se 

datorează faptului că în anul 2009, până la 30 iunie cheltuielile cu intreţinerea masinilor 

primite de la P.D.F. (2 auto Nissa Terrano şi un Peugeot), inclusiv combustibilul au fost 

suportate de această unitate. 

 

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). 

Au fost respectate regulile de întocmire ale bilanţului contabil şi în principal s-a 

asigurat ca posturile înscrise în bilanţ să corespundă cu datele înscrise în contabilitate, puse de 

acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale. 

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. 

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2010 

sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate. 

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2010 oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, 

performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, astfel 

încât putem spune că Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov îşi 

desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. 

 

     Inspector şef adjunct economic, 

                                         Ec. Mutu Ibolya 


