ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri dispuse de guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A.

Primarul oraşului Avrig,
Având în vedere;
- Hotărârea Consiliului Local Avrig nr. 99/2005 privind înființarea Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii RA;
- Avizul nr.13 / 19.05.2009 emis de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării
Rurale;
- H.C.L. Avrig nr.27/28.02.2017 privind desemnarea și validarea membrilor în
Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii
R.A.;
- Adresa nr.975/26.08.2019 înaintată de Ocolul Silvic Izvorul Florii RA, înregistrată
la Primăria orașului Avrig sub nr.20.784/26.08.2019;
- Referatul de aprobare nr.22434/17.09.2019 al inițiatorului proiectului;
- Raportul de specialitate nr. 22.039/11.09.2019, întocmit de Compartimentul
Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Admnistrative;
Ținând seama de prevederile:
- Actului Constitutiv actualizat al Ocolului Silvic Izvorul Florii RA;
- art.12 alin (1), art.14 alin.(4) si (5) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic,
republicată cu modificări și completări ulterioare;
- art.2 pct.2 lit.a, art.5, art.64¹ din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța
corporativă a intreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare;
- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice ;
În temeiul art.129 alin.(14 ), art.139 alin.(3 ) si art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

P R O P U N:
Art.1: (1) Se ia act de renunțarea d–lui Prodan Ovidiu la calitatea de membru în
Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A.:
(2) Cu data prezentei, încetează contractul de mandat nr. 53/09.05.2017, încheiat între
Consiliul Local Avrig, în calitate de mandant și dl.Prodan Ovidiu – mandatar, administrator
executiv,

Art.2 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă
coroborate cu prevederile Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic, se stabilesc următoarele
măsuri în administrarea Ocolului Silvic Izvorul Florii RA :
1.Conducerea și reprezentarea legală a Ocolului Silvic sunt asigurate de Șeful de Ocol
– dl.Prodan Ovidiu, numit de Consiliul Local Avrig, cu respectarea art.14 alin. (4) din Legea
nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată cu modificări și completări ulterioare;
2.Șeful Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A. , este angajat cu contract de muncă, pe
perioadă nedeterminată, cu respectarea art.14 alin. (5) din Legea nr.46/2008 privind Codul
Silvic, republicată cu modificări și completări ulterioare;
Art.3: Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant
de administrator – reprezentant al autorității publice tutelare, în cadrul Consiliului de
Admnistrație al Regiei Publice Locale Izvorul Florii R.A.
Art.4: Procedura de selecție pentru reprezentantul autorității publice tutelare, membru
în Consiliu de Administratie , va fi realizată de către comisia de selecție a candida ților
constituită prin H.C.L. Avrig, nr. 32/102/2016.
Art.5: Se desemnează administrator provizoriu din partea autorității publice tutelare,
în Consiliu de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A, d-na
Anghel Andreea – inspector în cadrul Primăriei orașului Avrig.
Art.6: Mandatul administratorului provizoriu desemnat la art.4 este de 4 luni, cu
posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la 6 luni.
Art.7: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul orașului
Avrig și Regia Publică Locală Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A.
Art.8: Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija secretarului general al
orașului Avrig.
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