
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. 16 / 29.04.2021 

PROIECT DE HOTARARE 
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.; 
           Ținând cont de prevederile art. 641 , alin. (5) din OUG 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
 

HOTARASTE: 
 
 

           Art.1: Se aproba prelungirea mandatului administratorilor provizorii ai consiliului de 
administraţie al R.P.L. Ocolul Şincii Silvic Padurile R.A. pe o peroiada de 2 luni, până la 
finalizarea procedurilor de selecţie.  
           Art.2:  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. 
                          
 
 
                      INIŢIATOR                                                   
                         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL 
                  BARLEZ VICTOR                                                      GALEA CRINA MARIA 
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Nr. 2657/29.04.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 
          Tinand cont de prevederile art. 641 , alin. (5) din OUG nr.109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, de prevederile H.C.L. 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. precum si de necesitatea prelungirii mandatului 
administratorilor provizorii pe o perioada de inca 2 luni pana la definitivarea procedurii de selectie, 
tinand cont de faptul ca aceasta procedura nu este finalizata, astfel aduc la cunostinta consiliului 
local Sinca aceasta situatie si propun spre dezbatere si aprobare consiliului local proiectul in 
sedinta ordinara din data de 28.02.2021.  
 
 
 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
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 Nr. 2664/29.04.2021 
RAPORT DE SPECIALITATE 

        Avand in vedere referatul de aprobare 2657/29.04.2021 precum si de proiectul de hotărâre 
iniţiat de primarul comunei Sinca privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii ai 
consiliului de administraţie al R.P.L. Ocolul Şincii Silvic Padurile R.A. tinand cont de H.C.L. 
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. precum si de necesitatea prelungirii 
mandatului administratorilor provizorii pe o perioada de inca 2 luni pana la definitivarea procedurii 
de selectie 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 ca pana la finalizarea 
procedurii de selectie consiliul de administratie trebuie sa functioneze cu un numar minim legal 
de administratori. 
Conform actului constitutiv al  R. P. L. Ocolul Silvic Padurile Sincii  R.A. modificat si completat prin H.C.L. 
Sinca 44/28.06.2019 
,,Art. 20 Consiliul de Administratie . 
(1) Consiliul de Administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Padurile Sincii” este numit in conditiile 
prevazute de lege, prin hotararea autoritatii tutelare desemnata de catre asociati si este compus din: 
a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finantelor Publice, licentiat în stiinte economice sau juridice si cu experienta 
în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel putin 5 ani de la data obtinerii diplomei de 
studii superioare, numit in conditiile legii; 
b) un reprezentant al autoritătii publice tutelare, cu experienta de cel putin 5 ani în domeniul de activitate al regiei 
autonome si/sau în activitatea de administrare de societăti ori regii autonome care este reprezentantul celor doua 
comune asociate. Numirea si/sau revocarea membrului comun se poate face numai cu acordul comunelor asociate. 
c) trei persoane cu experienta în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăti 
din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi functionari publici sau alte categorii de personal din cadrul autoritătii 
publice tutelare sau al altor institutii publice.,, 
 
 

SECRETAR GENERAL 
GALEA CRINA MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 
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Nr. 3342/28.05.2021 
 
                                 Catre,  

 
Consiliul de Administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. 

 
 

             Avand in vedere adresa nr 3065/19.05.2021 inaintata la Comuna Parau, 
judetul Brasov prin care am solicitat sa ni se comunice, in regim de urgenta, daca 
domnii  Ion Trocaru si   Gheorghe Gabriel Antohe respecta prevederile art. 5, alin. 
2, litera c) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice si prevederile art. 20, alin. 1, litera c) din Actul Constitutiv al R. P. L. Ocolul 
Silvic Padurile Şincii R. A. si vazand raspunsurile comunicate de catre Comuna 
Parau, judetul Brasov, tinand cont de H.C.L. Sinca nr 79/2019 privind însușirea 
Raportului de evaluare privind numirile finale, în procesul de numire a membrilor 
în Consiliul de Administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. și 
aprobarea modelului contractului de mandat și durata acestuia va solicitam ca in baza 
Legii nr. 176 / 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative si a Legii nr. 161 / 2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei sa 
procedati in consecinta sa analizati si luati act de aspectele semnalate. 
            Atasam la prezenta documentele aratate mai sus. 
 

    PRIMAR      SECRETAR GENERAL  
          BARLEZ VICTOR                           GALEA CRINA MARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA SINCA 
ŞincaVeche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov 

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
Nr. 3341/28.05.2021 
 
                                 Catre,  

R. P. L. Ocolul Silvic Padurile Şincii R. A. 
 
 
 

             Avand in vedere adresa nr 3065/19.05.2021 inaintata la Comuna Parau, 
judetul Brasov prin care am solicitat sa ni se comunice, in regim de urgenta, daca 
domnii  Ion Trocaru si   Gheorghe Gabriel Antohe respecta prevederile art. 5, alin. 
2, litera c) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice si prevederile art. 20, alin. 1, litera c) din Actul Constitutiv al R. P. L. Ocolul 
Silvic Padurile Şincii R. A. si vazand raspunsurile comunicate de catre Comuna 
Parau, judetul Brasov, tinand cont de H.C.L. Sinca nr 79/2019 privind însușirea 
Raportului de evaluare privind numirile finale, în procesul de numire a membrilor 
în Consiliul de Administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. și 
aprobarea modelului contractului de mandat și durata acestuia va solicitam ca in baza 
Legii nr. 176 / 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative si a Legii nr. 161 / 2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei sa 
procedati in consecinta sa analizati si luati act de aspectele semnalate. 
            Atasam la prezenta documentele aratate mai sus. 
 

    PRIMAR      SECRETAR GENERAL  
          BARLEZ VICTOR                           GALEA CRINA MARIA 
 
 
 


