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HOTARAREA NR. 15 DIN 27.03.2020 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 79 din 29.11.2019 privind 

însușirea Raportului de evaluare privind numirile finale, în procesul de 
numire a membrilor în Consiliul de Administrație al R.P.L. Ocolul Silvic 

Pădurile Șincii R.A. și aprobarea modelului contractului de mandat și durata 
acestuia 

 
 
 

Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 
27.03.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 1795/19.03.2020 a primarului 
comunei, precum şi raportul de specialitate al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii 
R.A. nr.1801/19.03.2020 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 79 
din 29.11.2019 privind însușirea Raportului de evaluare privind numirile finale, în 
procesul de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al R.P.L. Ocolul 
Silvic Pădurile Șincii R.A. și aprobarea modelului contractului de mandat și durata 
acestuia; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Sinca; 

Analizând Raportul de evaluare privind numirile finale, în procesul de numire 
a membrilor în Consiliul de Administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii 
R.A., conform OUG 109/2011 actualizata si HG. 722/2016 privind guvernanta 
corporativa a institutiilor publice întocmit de Comisia de selecție, înregistrat sub 
nr. 7104/31.10.2019, anexă la hotărârea Consiliului Local; 

  Tinand cont de prevederile art. 2, pct. 2, lit. b, art. 2, pct.3, lit.b, art. 3, pct.2, 
lit.b,art. 5, art. 6, art. 7, art. 9,  art. 12, alin. 1, alin. 2 si alin. 5 din O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată si 
prevederile din  H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice; 



În temeiul art.129, alin.2, lit. a coroborat cu alin. 3, lit. c  art. 139,  alin. 1, 
art.196, alin. 1, lit. a, art. 197 si   art.198, alin.1 si alin. 2 din ordonanţa de urgenţă 
nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. I. Se modifica si completeaza articolul 6 al  H.C.L. Sinca nr. 79 din 
29.11.2019 privind însușirea Raportului de evaluare privind numirile finale, în 
procesul de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al R.P.L. Ocolul 
Silvic Pădurile Șincii R.A. și aprobarea modelului contractului de mandat și durata 
acestuia si va avea urmatorul cuprins: 

    ,,Se aprobă durata mandatelor, acestea fiind pe 4 ani, din data de 
01.01.2020 pana la data 31.12.2023,, 

 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                    SECRETAR GENERAL 
        JANCSÓ MARCELA ELENA                  GALEA CRINA MARIA 
 

 

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 

   Prezenta s-a difuzat:     

- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.; 
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 
- 1 ex. R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. 
- 1 ex. dosar personal persoane numite 
- 1 ex. Comuna Parau 
- 1 ex. Registrul Comertului Brasov 
- 1 ex. Birou financiar contabil 

 

 


