
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL ŞINCA 

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

Nr. 7/29.01.2021 
PROIECT DE HOTARARE 

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; 
           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. 

 
 
                         INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
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Nr. 379/25.01.2021 

 
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, 
prevederile HG nr.722/2016 privind normele de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, 
initiez un proiect de hotarare 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. 
          In acest sens propun consiliului local Sinca aprobarea declanșarii procedurii de selecție pentru 
ocuparea posturilor vacante de administratori in cadrul Consiliului de Administraţie al R.P.L. 
Ocolului Silvic Pădurile Șincii, selecţia candidaţilor sa fie efectuată de către un expert independent 
specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate, în condiţiile legii. 
         Tinand cont de cele aratate propun spre dezbatere si aprobare consiliului local proiectul in 
sedinta ordinara din luna februarie 2021.  
 
 
 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 
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Nr. 494/29.01.2021 

 
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, 
        Vazand prevederile art. 64^4 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, 
ART. 64^4 
   (1) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie se 
declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. 
    ……….. 
    (3) Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere şi directori 
se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare. 
     
si a  art. 1, punct 16 din 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,  
ART. 1 
    În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
    16. planul de selecţie - document de lucru prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie 
de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcţiile 
de administratori, structurat pe două componente: componenta iniţială, care se întocmeşte în termen 
de 10 zile de la data declanşării procedurii şi componenta integrală, care se întocmeşte după 
constituirea comisiei de selecţie, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecţiei 
de către comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, după caz; 
 
Declanșarea procedurii de selectie se  va stabilii prin hotărârea consiliului, in conditiile si termenul 
stabilit de lege, iar pana la finalizarea procedurii de selectie se vor desemna administratori provizorii 
pe o durata de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni 
in conditiile art.64^1 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice tot printr-o hotarare a consiliului local. 
           Față de considerentele expuse mai sus consider ca este oportun initierea de catre primarul 
comunei Sinca a proiectului de hotarare 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 
 

SECRETAR GENERAL 
GALEA CRINA MARIA 


