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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 31 decembrie 2009, conform balanţei de verificare şi a 

bilanţului contabil, se constată următoarele: 

 

I REZULTATUL EXECUTĂRII PLANULUI DE CHELTUIELI 

 

În perioada 1 ianuarie – 30 decembrie, s-au alocat credite în sumă de 

4.185.154 lei, după cum urmează: 

Luna Total Cheltuieli 

de personal 

Cheltuieli 

materiale 

Transferuri Cheltuieli 

de capital 

Ianuarie 212567 192947 19620 - - 

Februarie 309741 309741 - - - 

Martie 332772 177675 45000 - 110097 

Aprilie 246301 206041 40260 - - 

Mai 832334 289470 77000 5057 460807 

Iunie 259352 259352 - - - 

Iulie 264269 195409 68860   

August 352121 191157 58350 102614  

Septembrie 221784 184174 37610   

Octombrie 393197 196256 30020 166921  

Noiembrie 510196 185868 -  324328 

Decembrie 250520 140018 50500  60002 

Total 4185154 2528108 427220 274592 955234 

 



Pe langa creditele alocate de la bugetul de stat, in luna  octombrie 2009 s-au 

alocat si 499.095 lei la fondul de ameliorare. 

 

II ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL 

 

Active fixe corporale 

- sold la începutul anului    1.097.906 lei  

- sold la 31.12.2009     1.221.033 lei 

Diferenţa între soldul iniţial şi soldul de la sfârşitul lunii decembrie, rezultă din 

calculul reevaluării care s-a făcut în luna ianuarie 2009 în valoare de 153.913 lei şi din 

casarea unor mijloace fixe, aprobate de ordonatorul principal de credite în valoare de 

30.786 lei .  

Amortizarea activelor fixe corporale la 31 decembrie 2009 este de 829.408 lei. 

 

Imobilizari necorporale 

- sold la inceputul anului    15.440 lei 

- sold la 31.12.2009     12.944 lei 

 Diferenţa dintre soldul iniţial şi soldul de la 31.12.2009, rezultă din casarea 

unor licenţe, aprobate de ordonaorul principal de credite, în valoare de 2.496 lei.   

Amortizarea imobilizarilor necorporale la 31 decembrie 2009 este de 12.944 

lei. 

 
Obiecte de inventar 

- sold la începutul anului     400.526 lei 

- sold la 31.12.2009       255.464 lei 

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

2009 în valoare de 3.064 lei şi obiecte de inventar casate, aprobate de ordonatorul principal de 

credite în luna ianuarie 2009, în valoare de 148.125 lei. 

 

Mijloace băneşti 

- contul 5311 “casa”   sold           0 lei 

- contul 5324 “alte valori”  sold                8.600 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 de1.662 lei şi reprezintă bonuri de benzină 

distribuite pentru alimentarea autoturismelor aflate în dotare şi  nejustificate. 

- contul 302801 „furnituri birou” are un sold de 2.814 lei şi reprezintă rechizitele 

aflate în stoc la 31 decembrie 2009. 

- contul 302802 “materiale de curaţenie” are un sold de 35 lei şi reprezintă materialele 

de curăţenie aflate în stoc la 31 decembrie 2009. 

 

Clienţi 

- contul 411 “clienţi” are sold de 23.558 lei si reprezintă tarife fond vânătoare 

neachitate  de către gestionarii fondurilor de vânătoare pana la 31 decembrie 2009. 

 

Cheltuieli ale instituţiei publice 

- cheltuieli de personal     2.503.570 lei 

din care: 

  - cheltuieli cu salariile    1.968.452 lei 

       din care: 

   - îndemniz.de delegare     13.520 lei 

  - CAS              402.575 lei 



  - şomaj            9.775 lei 

  - 5,2% fondul asigurărilor sociale de sănătate 101.658 lei 

  - acc. de munca si boli profesionale      3.280 lei 

  - contrib. pentru concedii şi indemnizaţii   17.830 lei 

    

- bunuri şi servicii     481.281 lei 

din care: 

  - furnituri birou       14.686 lei 

  - materiale pentru curăţenie       1.547 lei 

  - încălzit,iluminat şi forţă motrică    26.467 lei 

  - apa, canal şi salubritate       1.815 lei 

  - carburanţi şi lubrifianţi     92.231 lei 

  - piese de schimb        2.668 lei  

  - poştă, telecom., radio, tv     50.974 lei 

  - materiale şi prest serv cu caract funcţional         48.119 lei 

  - alte bunuri şi serv.pt.întreţ.şi funcţ.    62.883 lei 

  - reparaţii curente       11.843 lei 

  - uniforme si echipamente     54.827 lei 

  - alte obiecte de inventar       5.292 lei 

  - deplasări,detaşări,transferări     46.287 lei 

  - pregătire profesională      17.155 lei 

  - protectia muncii        1.296 lei 

  - chirii        12.186 lei 

  - alte cheltuieli cu bunuri si servicii    31.005 lei 

 

- transferuri interne     274.590 lei 

din care: 

  - sprijinirea proprietarilor de paduri  274.590 lei 

 

- cheltuieli de capital     243.488 lei 

din care: 

  - amortiz. masini, echipamente si mijl.trans. 228.760 lei 

  - amortiz. mobilier, aparatura birotica si alte   13.798 lei 

  - amortiz. alte active fixe          930 lei 

 

 

 

Finanţarea bugetară 

Contul 770 “finanţarea de la buget privind anul curent” are un sold de 4.184.660 lei, 

din care 2.527.877 lei reprezintă finanţarea pentru cheltuieli de personal, 426.960 lei 

reprezintă finanţarea pentru titlul II de cheltuieli (bunuri şi servicii), 274.590 lei reprezintă 

finanţarea pentru sprijinirea proprietarilor de păduri iar 955.233 lei reprezintă finanţarea 

pentru cheltuieli de capital ( studii de fezabilitate şi execuţie anul II reconstrucţie ecologică). 

Contul 121 „rezultatul patrimonial” are un sold creditor de  679.994 lei. 

 

 

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. 

Au fost respectate prevederile O.M.F.P. privind intocmirea si depunerea situatiilor 

financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009. 

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2009 

sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate. 

Situatiile financiare la 31 decembrie 2009 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, 

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, astfel 

incat putem spune ca Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Brasov isi 

desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 

 

 

 

 DIRECTOR COORDONATOR,  Director coordonator adj. Ec., 

         Ing. Copariu Vasile                                   Ec. Mutu Ibolya 


