
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   
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Nr. 9 / 19.03.2020 

PROIECT DE HOTARARE 
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; 

   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,, 

 

 

 

                           INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 
CO MUNA ŞINCA 

Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

Nr. 1795/19.03.2020 
REFERATUL DE APROBARE 

            Prin hotarare a consiliului local Sinca nr. 79 din 29.11.2019 a fost însușit de 
catre consiliu local 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. și s-a aprobat modelul contractului de mandat și durata acestuia.  

          Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. a fost administrata 
de catre un consiliu de administratie provizoriu numiti pana la finalizarea 
procedurii de selectie a administratorilor conform O.U.G. nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice si semnarea de catre membrii 
consiliului de administratie a contractelor de mandat.  

           Dupa intocmirea documentatiei necesare si depunerii acesteia la Oficiul 
Registrului Comertului Brasov odata cu schimbarea  Consiliul de Administrație al 
R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A., Oficiul Registrului Comertului Brasov 
solicita precizarea expresa a duratei mandatului de patru ani, respectiv data de 
inceput si data de sfarsit a mandatului, de la data de 01.01.2020 pana la data de 
31.12.2023  
  
Avand in vedere cele sus enumerate supun spre dezbatere consiliului local in 
sedinta ordinara din luna martie un proiect de hotarare in sensul modificarii si 
completarii articolul 6 al  H.C.L. Sinca nr. 79 din 29.11.2019 articol cu urmatorul 
cuprins: 

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

PRIMAR 

BARLEZ  VICTOR 
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