
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. 21 / 04.06.2021 

PROIECT DE HOTARARE 
privind  aprobarea organigramei si a statului de functii al 

R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A 
 Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 25.0.6.2021; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr. 3495/04.06.2021 al primarului comunei, 
raportul de specialitate al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A nr. 3499/04.06.2021  , adresa 
nr.  1826/04.06.2021 primita de la  R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. si 
inregistrata la Comuna Sinca sub nr nr. 3492/04.06.2021 privind  aprobarea 
organigramei si a statului de functii al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A  precum si 
decizia nr. 10/03.06.2021 a Consiliului de administratie al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii 
R.A;

 În conformitate  cu  prevederile: 
-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
-Legea nr. 46/2008 privind Codul Slivic, republicata,
-H.C.L. Sinca nr. 44/28.06.2019 privind aprobarea modificarii si completarii Actului
Constitutiv al R. P. L. Ocolul Silvic Padurile Sincii  R.A., art. 22, alin. 2,
-O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic cu modificarile si completarile
ulterioare,
-art. 41 al Legii nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii
autonome şi societăţi comerciale,
-Hotararea nr. 483 / 2006 pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor
constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea
respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România,
-Ordinul nr. 1.112 / 2018 pentru aprobarea conţinutului registrului naţional al administratorilor
de păduri şi al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare şi
funcţionare, a procedurii  de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi a atribuţiilor
acestora,
-art. 5, lit ff), art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

 În temeiul prevederilor din  art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197, alin. 1, 
alin. 2,  alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 HOTARASTE: 
     Art. 1 – Se aprobă organigrama si a statul de functii al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile 

Sincii R.A,  conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2 care fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2  -Primarul comunei Sinca si R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A vor asigura 
ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri  

 INIŢIATOR 
      PRIMAR       SECRETAR GENERAL 
 BARLEZ VICTOR  GALEA CRINA MARIA 



COMUNA  SINCA 
JUDETUL BRASOV 
Nr. 3495/04.06.2021 

REFERAT DE APROBARE 

      Avand in vedere prevederile din art. 22, alin 2  din Actul Constitutiv al R. P. L. Ocolul 
Silvic Padurile Sincii  R.A aprobat, modificat si completatprin  H.C.L. Sinca nr. 44 /28.06.2019 

,,(2) In indeplinirea mandatului  Consiliul de administratie exercita si urmatoarele atributii; 

Propune  spre aprobare consiliilor locale asociate: 
-structura organizatorica si functionala,  organigrama,  statul de functii si numarul de personal
al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Padurile Sincii”, precum si a unitatilor si subunitatilor
din cadrul acesteia,,

 Tinand cont de prevederile legale din Legea nr. 46/2008 privind Codul Slivic, 
republicata, din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si de prevederile art. 41 al Legii nr. 15 / 1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale 

 ART. 41 
    ,,Structura organizatorică şi funcţională a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale se 
stabilesc de organele de conducere ale acestora. 

 Personalul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale este angajat de directorul general, 
respectiv director. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabileşte de organul de 
conducere al regiei sau societăţii comerciale, în functie de studii şi munca efectiv prestată, cu 
respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege,, 
      Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare 

art 5, lit ff) 
,,organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se 

sistematizează şi se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul 
unei autorităţi sau instituţii publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile 
ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum şi raporturile de colaborare;,, 

art. 129, lit. c 
În exercitarea atribuţiilor consiliul local 

,,c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, 
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;,, 

      In temeiul celor sus enumerate initiez un proiect de hotarare privind aprobarea 
organigramei si a statului de functii al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A pe care il 
inaintez spre fundamentare la R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A si propun aprobarea in 
sedinta ordinara din  luna iunie 2021 a Consiliului Local Şinca. 

PRIMAR 

 VICTOR BÂRLEZ 
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Nr. 1828/04.06.2021 

Raport de specialitate cu privire la Organigrama si Statul de funcții 
al RPL O.S. Pădurile Șincii RA 

Organigrama propusă spre aprobare este rezultată în urma discuțiilor 
purtate în Consiliul de administrație în vederea aplicării întocmai a prevederilor 
Ordonanței 109/2011 și a art.22, alin.(2) din Actul constitutiv. 

Față de organigrama inițială modificările apărute sunt următoarele: 
- se înființează postul de audit intern, post ce se va ocupa de o persoană

contractuală; 

- postul de șef ocol în locul președintelui executiv al Consiliului de

administrație; 

- stabilirea numărului de posturi de muncitori indirect și direct productivi

și trecerea acestora pe organigrama; 

      Astfel, organigrama pe componența executivă conține 3 compartimente 
tehnice, fiecare cu câte un responsabil, compartimentul contabilitate cu 3 posturi, 
compartimentul administrativ cu 3 posturi si 3 districte, fiecare din ele cu câte un 
post de șef district și un număr de pădurari conform arondării. 

      De asemenea, pentru desfășurarea normală a activității în anul 2021 este 
necesar un număr de 6 muncitori indirect productivi ( întreținere drumuri și 
întreținere și reparații auto) și un număr de 30 muncitori direct productivi ( lucrări 
silvice și exploatări forestiere). 

      Astfel, organigrama prezentată are un nr. de 65 de posturi  din care 11 
posturi în centrala ocol și a fost avizată de Consiliul de administrație prin decizia 
nr.10/03.06.2021. 

      Alăturat organigramei supuse aprobării vă prezentăm spre aprobare și 
statul de funcții ce conțin funcțiile corespunzătoare posturilor din organigramă și 
codurile COR corespunzătoare. 

      Sef ocol,  
 Ing.Urdea Sorin 



ORGANIGRAMA R.P.L.OCOLUL SILVIC PADURILE SINCII R.A.

Autoritate tutelara 

..--1 

Consiliul de Administratie 

..__ I 

Sef Ocol 

Comoartiment fond forestier 1 Responsabil compartiment
Compartirnent cultura, 
paza,protectie si PSI 1 Responsabil cornpartIment

Compartiment productie, 
mecanizare,drumuri si 1 Responsabil compartiment 
prot.muncii 

\ .. � 

Sef district Sef district 

Padurar Padurar gr. II 
Padurar qr. II Districtul II 6 Padurar Dtstrictul District I 6 Padurar qr. II Padurar gr II Ill 6 
Padurar Padurar Qr I 
Padurar gr.II Padurar 

R.P.L.OCOLUL SILVIC 
Total Din care in centrala 

PADURILE SINCII R.A.
personal ocol 

65 11 

APROBATA PRIN DECIZIA C.A. NR.10/03.06.2021 

Auditor statutar I 

Auditor intern I 

Contabil sef 
Compartiment contabilitate 3 Contabil 

easier magaziner 

Secretar 
Compartiment administrativ 3 Conducator auto 

lnqriiitoare 

Set district Muncitori 

Padurar gr I 
Padurar gr II 
Padurar gr. I 
Padurar 
Padurar gr.II 

Presedinte CA, 
NemteanuP� 

Indirect 

product1vI 
(intretinere 
drumuri si 

intretinere si 
reparatii auto} 

6 

Direct 

productivI 
(lucrari 
silvice, 

exploatari 
foresllere 

30 



R.P.L. OCOLUL SILVIC PADURILE SINCII RA. 

Tip functie 

A Functii de conducere 

B Functii de executie 

B1 cu studii superioare 

B2 cu studii medii 

B3 cu studii generale 

GRJLA OE SALARIZARE 

Denumire functie 

Sef Ocol 

Contabil sef 

Sef District 

r� , -- t :-- ' •' 

lnainer silvic 
contabil 

padurar 
secretar 
easier - maqaziner 
mecanic auto 
tractorist 
muncitor intretinere drumuri 
masinist terasamente 
fasonator mec 
corhanitor 
conducator masini s1 utilaje cu tractiune an1mala 

ingrijitoare 

operator la recoltare si toaletare 

conducator auto 

muncitori olantatii 

muncitor necalificat 

.,. 

.. 

1 

lnterval-salarial 

7000-10000 

6000-8000 

5500-7500 

6000-8000 
5500-7000 
4500-5500 
5500-6500 
4500-5500 
4500-6000 
4000-5000 
2500-3500 

4000-5000 
3500-4000 
3000-3500 
3000-3500 
3000-3500 

3500-4000 

4000-5000 

2300-3000 

2300-3000 

Președinte C.A.
Nemțeanu Petre
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
• 

DECIZIA nr. 10 din 03.06.2021 

Consiliul de Administratie al Regiei Pub/ice Locale Ocolul Silvie Piidurile $incii 
RA, intrunit in �edinta din data de 03.06.2021, ora 10

°0 
avand in vedere prevederile art.22, 

alin(2) din Actul constitutiv �i dezbaterea documentelor prezentate in ordinea de 21,

adoptate cu majoritate de voturi; 

DECIDE: 

Art. I. Se avizeaza Organigrama �i Statul de functii ale regiei �i se vor prezenta 

spre aprobare consiliilor locale asociate; 

Art.2. Se avizeaza grila de salarizare aferenta statului de functii al regiei �i se vor 

prezenta spre aprobare consiliilor locale asociate; 

Art.3. Se avizeaza proiectul bugetului de venituri �i cheltuieli al regiei pentru anul 

2021 precum �i proiectele bugetelor aferente comunelor Sinca �i Parau pentru anul 2021 �i 

se vor supune spre aprobare consiliilor locale asociate; 

Art.4. Se avizeaza lista mijloacelor fixe propuse la casare conform referatului de 

aprobare nr.1765/02.06.2021; 

Art.5. Se aproba acordarea tichetelor de masa muncitorilor directi si indirecti 

productivi in numar corespunzator cu numarul de zile pontate lunar �i in limita prevazuta 

in bugetul pe anul 2021. 
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