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Nr. 32 / 03.08.2020 

PROIECT DE HOTARARE  
privind contractarea unui credit  

de catre  R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.   
 
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă  ordinara, la data de 

28.08.2020; 
          Analizand referatul de aprobare nr. 4666/03.08.2020 a primarului comunei, 
precum şi raportul de specialitate al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. nr. 
3076/03.08.2020, precum si adresa nr. 3075/03.08.2020 pivind  contractarea unui 
credit in valoare de 500.000 lei de catre  R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.;                 

Avand in vedere H.C.L. Sinca nr. 11/22.02.2019 privind desemnarea 
autorităţii publice tutelare-Comuna Sinca precum si art. 22, alin. 2 din Actul 
constitutiv al  R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A si Hotararea nr. 6 din data 
de 30.06.2020 a Consiliului de administratie al  R.P.L. Ocolul Silvic Padurile 
Sincii R.A.; 

În temeiul art. 129, alin. 2 , lit. a) coroborat cu art. 3,  lit. d),  art. 139, alin. 3, 
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 administrative cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
  

HOTARASTE: 
 

 
 

Art. 1   Se aproba  contractarea unui credit in valoare de 500.000 lei de catre  
R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. pentru finantarea activitatii curente a 
regiei si achitarea unor datorii. 
Art. 2    Cu aducerea la indeplinire a prezentie hotarari se încredinteaza R.P.L. 
Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. 
 
 

 
                          INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
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Nr.  4666 /03.08.2020 

REFERATUL DE APROBARE 
 

          Vazand adresa nr. 3075/03.08.2020 si Hotararea nr. 6 din data de 30.06.2020 a Consiliului 
de administratie al  R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. prin care se propune la Consiliul 
Local Sinca spre aprobare contractarea unui credit in valoare de 500.000 lei de catre  R.P.L. 
Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. pentru finantarea activitatii curente a regiei si achitarea unor 
datorii si avand in vedere H.C.L. Sinca nr. 11/22.02.2019 privind desemnarea autorităţii publice 
tutelare-Comuna Sinca precum si art. 22, alin. 2 din Actul constitutiv al  R.P.L. Ocolul Silvic 
Padurile Sincii R.A , respectiv : 
  (2) In indeplinirea mandatului  Consiliul de administratie exercita si urmatoarele atributii; 
Propunand  spre aprobare consiliilor locale asociate: 
-structura organizatorica si functionala,  organigrama,  statul de functii si numarul de personal al 
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Padurile Sincii”, precum si a unitatilor si subunitatilor din 
cadrul acesteia; 
-nivelul de salarizare diferentiat pe categorii de personal si pregatire profesionalaș  
- infiintarea sau dupa caz desfiintarea unor subunitati din categoria celor prevazute  in actul 
constitutiv; 
-programele de activitate economica si de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung, pentru care 
finantarea este asigurata din sursele proprii; 
- bugetul de venituri si cheltuieli, situatiile financiare, contul de profit si pierderi, avizate; 
- nivelul creditelor necesare, subventiile pentru investitiile facute de regie; 
-masurile pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier, precum si a 
bunurilor Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Padurile Sincii”; 
- casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar scoase din uz, cit si declasarile de material 
lemnos; 
-preturile si tarifele pentru lucrari, produse si servicii din domeniul sau de activitate, potrivit 
legii; 
-regulamentul propriu de organizare si functionare, intocmit pe baza regulamentului de 
organizare si functionare al regiei, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare  la data 
intocmirii; 
-orice alte masuri privind activitatea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Padurile Sincii”, 
potrivit legii. 

Tinand cont de cele sus enumerate transmit, proiectul de hotarare, spre fundamentare si 
intocmire raport de specialitate catre R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A, iar in sedinta 
ordinara din luna august 2020 il supun spre dezbatere si aprobare la Consiliul Local al comunei 
Sinca. 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 
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