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Nr. 6/27.01.2021 

PROIECT DE HOTARARE 
privind încetarea contractelor de mandat nr. 2325/10.06.2020 și 2326/20.06.2020 ca urmare a 

demisiilor și numirea administratorilor provizorii ai consiliului de administraţie al 
R. P. L. Ocolul Silvic Padurile Şincii R. A. 

        
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă extraordinara, la data de 10.02.2021; 
Având in vedere încetarea contractelor de mandat nr. 2325/10.06.2020 și nr. 2326/20.06.2020 

ca urmare a demisiilor comunicate prin adresa nr. 248/21.01.2021 a R. P. L. Ocolul Silvic Padurile 
Şincii R. A., proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Sinca, referatul de aprobare nr. 
420/27.01.2021 a primarului comunei, precum şi raportul de specialitate al secretarului general al 
comunei nr. 421/27.01.2021, privind numirea de administratori provizorii până la finalizarea 
proceduriilor de selecție; 
           Ținând cont de prevederile art. 641 din OUG nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, actualizată, și art. 129 alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
            În temeiul art.129, art. 139, art.196 al.(1) lit.a), art. 197, art. 198 alin. (1) și alin. (2), art. 243 
alin. (1) lit. “a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTARASTE: 
 

           Art.1: Se ia act de încetarea contractelor de mandat nr. 2325/10.06.2020 și 2326/20.06.2020 
ca urmare a demisiilor domnilor Ing. Radu Ionică și Ing. Stoica Liviu, iar cele doua posturi  de 
membrii din cadrul Consiliului de Administraţie al R.P.L. Ocolului Silvic Pădurile Șincii R.A, se 
declară vacante. 
           Art.2:  Începând cu data prezentei se numesc pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea de 
prelungire de pana la 6 luni, administratorii provizorii ai consiliului de administraţie al R.P.L. Ocolul 
Silvic Padurile Şincii R.A., până la finalizarea procedurilor de selecţie, în următoarea componenţă: 
1.    __________________ –membru CA, 
2.    __________________ –membru CA; 
          Art.3:  Primarul al comunei Sinca împreună cu Consiliului de administraţie al R.P.L. Ocolul 
Silvic Padurile Şincii R.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Nr. 420/27.01.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 
          Vazand adresa nr. 248/21.01.2021 a R. P. L. Ocolul Silvic Padurile Şincii R. A prin care se 
comunica cererile de retragere din consiliul de administratie a R. P. L. Ocolul Silvic Padurile Şincii R. A 
a domnilor Ing. Radu Ionică și Ing. Stoica Liviu precum si incetarea contractelor de mandat nr. 
2325/10.06.2020 și 2326/20.06.2020 ca urmare a demisiilor si luand act de temeiul legal prevederile 
din OUG nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, initiez 
un proiect de hotarare privind încetarea contractelor de mandat nr. 2325/10.06.2020 și 
2326/20.06.2020 ca urmare a demisiilor și numirea administratorilor provizorii ai consiliului de 
administraţie al R. P. L. Ocolul Silvic Padurile Şincii R. A. 
         Astfel aduc la cunostinta consiliului local Sinca situatia creata de demisia celor doi membrii ai 
consiliului de administratie, iar cele doua posturi  de membrii devin vacante, iar pana la finalizarea 
procedurilor de selecţie, si propun sa se numeasca pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea de 
prelungire de pana la 6 luni administratori provizorii ai consiliului de administraţie al R.P.L. Ocolul 
Silvic Padurile Şincii R.A. 
         Tinand cont de cele aratate propun spre dezbatere si aprobare consiliului local proiectul in 
sedinta extraordinara din data de 10.02.2021.  
 
 
 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 
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Nr. 421/27.01.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

        Avand in vedere adresa primita de la R.P.L.Ocolului SilvicPadurile Sincii R.A., luand act de 
incetarea contractelor de mandat nr. 2325/10.06.2020 și 2326/20.06.2020 ca urmare a demisiilor 
domnilor Ing. Radu Ionică și Ing. Stoica Liviu si vazand prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si a  H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel: 
ART. 64^1 
    (1) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică 
tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie 
a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. 
    (2) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, 
autoritatea publică tutelară numeşte administratori provizorii pentru completarea numărului minim legal de 
membri ai consiliului de administraţie, până la finalizarea procedurii de selecţie, potrivit prezentei ordonanţe 
de urgenţă. 
    (3) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv 
acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea 
numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a 
administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea 
publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi. 
    (4) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, 
acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de 
îndată, adunarea generală a acţionarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de 
administraţie cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit 
prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest scop acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică 
tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi. 
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru 
motive temeinice, până la maximum 6 luni. 
    (6) În cazul în care procedura de selecţie este suspendată sau anulată de instanţa judecătorească, mandatul 
administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator. 
    (7) Remuneraţia administratorilor provizorii va fi egală cu remuneraţia administratorilor prevăzuţi la art. 64 
alin. (3). 
       Față de considerentele expuse mai sus concluzionez faptul ca consiliul de administratie nu mai 
e complet si este necesar ca pana la finalizarea procedurii de selectie sa se numeasca pe o perioadă 
de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire de pana la 6 luni, administratori provizorii ai consiliului de 
administraţie al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Şincii R.A. 
 

SECRETAR GENERAL 
GALEA CRINA MARIA 

 
 



 


