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HOTARAREA NR. 20 DIN 28.05.2021 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii ai consiliului de administraţie 
al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Şincii R.A. 

 
 

Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 28.05.2021; 
            Având in vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Sinca, referatul de 
aprobare nr. 2657/29.04.2021 a primarului comunei,  raportul de specialitate al secretarului 
general al comunei nr. 2664/29.04.2021, privind prelungirea mandatului administratorilor 
provizorii ai consiliului de administraţie al R.P.L. Ocolul Şincii Silvic Padurile R.A. precum si 
HCL Sinca nr. 10 din 10.02.2021 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.; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 
            Ținând cont de prevederile art. 3, punctul 1, lit. b) si art. 641 , alin. (5) din O.U.G. 
nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată; 
            În temeiul art.129 , alin. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. c), art. 139 alin. (1), art.196, 
alin. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTARASTE: 

 
 

           Art.1: Se aproba prelungirea mandatului administratorului provizoriu al consiliului de 
administraţie al R.P.L. Ocolul Şincii Silvic Padurile R.A., domnul Trocaru Ion pe o peroiada de 
2 luni, până la finalizarea procedurilor de selecţie.  
           Art.2: Nu se aproba prelungirea mandatului administratorului provizoriu al consiliului de 
administraţie al R.P.L. Ocolul Şincii Silvic Padurile R.A., domnul Antohe Gheorghe Gabriel . 
           Art.3:  Primarul al comunei Sinca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
    PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL  
    MUNTEAN IOAN CLAUDIU                      GALEA CRINA MARIA 

 
 

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 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. RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. 
- 1 px persoane nominalizate 

 


