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HOTARAREA NR. 11 DIN 26.02.2021 

HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante de administratori in 

cadrul Consiliului de Administraţie al  
R.P.L. Ocolului Silvic Pădurile Șincii R.A 

 
            Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 26.02.2021; 
            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., 
necesitatea declansarii procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante de administratori in cadrul 
Consiliului de Administraţie al R.P.L. Ocolului Silvic Pădurile Șincii R.A, proiectul de hotarare initiat de 
primarul comunei Sinca, referatul de aprobare nr. 379/ 25.01.2021 a primarului comunei şi raportul de 
specialitate al secretarului general al comunei nr. 494/29.01.2021 privind declanșarea procedurii de selecție 
pentru ocuparea posturilor vacante de administratori in cadrul Consiliului de Administraţie al R.P.L. 
Ocolului Silvic Pădurile Șincii R.A; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 
            Ținând cont de prevederile art. 644 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, actualizată, prevederile HG nr.722/2016 privind normele de aplicare a unor 
prevederi din O.U.G. nr.109/2011 și art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            În temeiul art. 139, art. 196, alin. (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, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
            Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante de 
administratori in cadrul Consiliului de Administraţie al R.P.L. Ocolului Silvic Pădurile Șincii  
            Art. 2. Selecţia candidaţilor va fi efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau 
juridică specializată în recrutarea resurselor umane, desemnată în condiţiile legii, ale cărui servicii vor fi 
contractate, în condiţiile legii. 

Art.3. Expertul independent, persoană fizică sau juridică, va stabili criteriile de selecţie cu luarea 
în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii comerciale, condiţiile ce trebuie întrunite 
de către candidaţi, criteriile de evaluare şi procedura. În termen de 10 zile va formula o propunere / 
recomandare  privind procedura ce o va desfaşura.  

Art.4. Consiliul local îşi va însuşi propunerea/recomandarea formulată de către expertul 
independent, persoană fizică sau juridică. 

Art.5. Primarul comunei Şinca va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           
    PRESEDINTE DE SEDINTA                                 SECRETAR GENERAL  
GIRBOVEANU SEBASTIAN RAUL                        GALEA CRINA MARIA 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi din totalul de 13 
   Prezenta s-a difuzat:     

- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.;  
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 
- 1 ex. R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. 
- 1 ex Comuna Parau 


