
Padurea aduce venituri frumoase orasului

   Astfel, din documentul prezentat am aflat ca, in cursul anului trecut, ocolul silvic privat avrigean a
exploatat din fondul forestier apartinator orasului o cantitate de 14.819 mc material lemons.  
  Veniturile totale realizate de regie sunt de aproximativ 1,93 milioane lei, cele mai mari sume provenind
urmare a valorificarii masei lemnoase (1,6 milioane lei).
  
  In cursul anului 2010, in fondul forestier al orasului Avrig au fost efectuate diverse lucrari (curatiri,
completari, impaduriri, degajari, lucrari in pepiniera si solar etc), in valoare totala de 174.433 lei.
  
  Pentru a functiona la parametrii normali sau pentru a-si dezvolta activitatea, in perioada de referinta
RPLOSIF Avrig a facut si cateva investitii majore, cele mai importante sume fiind cheltuite pentru
amenajarea unui imobil in zona " Captare " (36.478 lei) si pentru achizitionarea unui incarcator frontal
(31.000 lei).
  
  in anul 2010, ocolul avrigean a incheiat contracte in suma totala de 299943 lei (fara TVA), acestea fiind
in derulare si acest an.
  
  Impozitul pe profit virat statului roman in 2010 a fost de 45.742 lei.
  
  Pentru a duce la indeplinire unele hotarari ale Consiliului Local Avrig, RPLOSIF a acordat cu titlu
gratuit o cantitate de masa lemnoasa in valoare de 14.825,76 lei (74,62 mc).
  
  Orasul Avrig a realizat venituri frumoase in urma activitatii desfasurate anul trecut de ocolul privat,
suma totala fiind de peste 351 mii lei (fara TVA). Cele mai importante venituri virate orasului provin din
inchirierea sediului regiei (140.000 lei), impozitul pe venit perceput salariatilor (38.257 lei),
contravaloarea mobilierului de la noul sediu al Bibliotecii Orasenesti (47.630 lei) si contravaloarea
salariilor achitate paznicilor de la fosta Cazarma 935 Marsa (85.680 lei).
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