ROMÂNIA
Județul CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
Consiliul Local

HOTARÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 16/20.02.2007
privind reorganizarea Ocolului Silvic Bănia ca Regie publică locală cu specific silvic, cu modificările și
completările ulterioare.
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară;
Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 10 al.(2) lit. ,,b”, art. 12, art. 14 al.(3) și următoarele din Legea nr. 46 din 19 martie 2008
Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 38 al.(2); al.(3) lit. „b” şi „c”; art. 46 şi şi art. 1207 lit. „b” din Legea nr. 215 din 23 aprilie
2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi ulterioare, până la data de 21 iulie 2006,

HOTARASTE:
Artic. I – Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 16 din 20.02.2007 privind reorganizarea Ocolului Silvic
Bănia ca Regie publică locală cu specific silvic, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:
1.
Art. 2 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins:
,,Art. 2 - (1) Organele de conducere ale Regiei Publice Locale - Ocolul Silvic Bănia sunt Consiliul de Administrație
şi şeful de ocol care este şi preşedintele Consiliului de Administrație.
(2) Consiliul de Administrație este numit prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Bănia pentru o perioadă de 4
ani și este compus din 5 membrii, după cum urmează:
a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi cu experienţă în domeniul
economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
b) un reprezentant al consiliului local al comunei Bănia, șeful de ocol, licențiat în silvicultură și cu o experienţă de
cel puţin 5 ani de activitate în domeniul silvic, de la data obţinerii diplomei de studii superioare, care se va desemna
președintele consiliului de administrație - șef de ocol, prin actul de numire, cu avizul prealabil al autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură, în conformitate cu prevederile art. 14 al.(3) din L.46/2008 Codul Silvic.
c) 3 persoane cu experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale
profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu
pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al
altor instituţii publice.
(2) Membrii consiliului de administraţie se numesc de consiliul local al comunei Bănia şi de Ministerul Finanţelor
Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii.
(3) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor consiliului local al comunei Bănia,
va fi făcută în baza unei evaluări/selecţii prealabile. Selecția membrilor consiliului de administrație prevăzuți la al.(2) lit. ,,b” și
,,c” va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale
cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii.
(4) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică în două ziare economice şi/sau
financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a RPL-OS Bănia. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite
de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora.
(5) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară
în cuantum egal cu indemnizația lunară prevăzută de lege pentru membrii consiliului locali Bănia și o componentă variabilă,
stabilită și revizuită anual de către consiliul local al comunei Bănia, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de
performanţă prevăzuţi în contractul de mandat. Remunerația se acordă proporțional cu numărul de ședințe din luna
respectivă la care a participat fiecare membru al consiliului de administrație. ”
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2. Art. 3 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins:
,,Art. 3 – (1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.
(2) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază:
a) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome;
b) verifică funcţionarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea
planificării financiare;
c) elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome;
d) întocmeste anual proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia, pe care
îl înaintează primarului în termenul legal spre a-l supune aprobării Consiliului Local al comunei Bănia.
e) Întocmeşte bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi care vor fi însuşite de Consiliul Local; bilantul contabil şi
contul de profit şi pierderi se publică prin afişare pe raza comunei şi pagina de Internet.
f) propune consiliului local repartizarea profitului şi cuantumul vărsămintelor către bugetul local;
g) analizează şi aprobă înfiinţarea sau după caz , desfiinţarea unor cantoane şi brigăzi , în condiţiile legii, la
propunerea şefului de ocol;
h) propune spre aprobarea Consiliului Local Bănia structura organizatorică şi funcţională a R.P.L. Ocolul Silvic
Bănia;
i) supune aprobării Consiliului Local Bănia statul de funcţii al R.P.L. Ocolul Silvic Bănia;
j) analizează şi aprobă, în corelaţie cu obiectivele strategiei naţionale în domeniul silviculturii, programele de
activitate economică, de cercetare, dezvoltare şi retehnologizare pe termen scurt, mediu şi lung, pentru care finanţarea este
asigurată din surse proprii;
k) stabileşte competenţele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic şi de personal;
l) analizează şi hotărăşte asocierea R.P.L. Ocolul Silvic Bănia cu alte regii, asociaţii şi societăţi comerciale sau cu
alte persoane fizice şi juridice, din ţară sau străinătate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor activităţi de interes comun,
corespunzătoare obiectului său de activitate, cu aprobarea Consiliului Local;
m) analizează şi aprobă regimul de vânzare a masei lemnoase, volumul şi preţul de valorificare a masei lemnoase,
în condiţiile legii;
n) propune consiliului local efectuarea de schimburi de terenuri şi scoaterea definitivă sau temporară a unor
terenuri din circuitul silvic potrivit prevederilor legale;
o) examinează şi supune aprobării Consiliului Local cumpărarea de terenuri degradate proprietate privată, sau
preluarea unor asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea împăduririi, cu respectarea prevederilor
legale;
p) aprobă nivelul creditelor necesare, fundamentează şi solicită subvenţii pentru investiţii, pentru acţiuni de
combatere a unor atacuri masive de dăunători, etc.;
q) stabileşte măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier, precum şi a bunurilor
proprii;
r) stabileşte nivelul salarizării salariaţilor din statul de funcţii, cu încadrarea în sumele aprobate cu această
destinaţie;
s) aprobă orice alte măsuri privind activitatea R.P.L. Ocolul Silvic Bănia, potrivit legii
(3) În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi.
(4) Consiliul de administraţie reprezintă regia autonomă în raport cu terţii şi în justiţie prin preşedintele său, șeful
ocolului silvic.
(5) Consiliul local al comunei Bănia încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect
administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire și care va cuprinde obiectivele şi
criteriile de performanţă stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă
specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor,
creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii.
(6) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi oricând. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză,
administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese care nu pot depăși două indemnizații fixe lunare.
(7) În termen 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă consiliului local al
comunei Bănia spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru
atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat.
(8) Consiliul local Bănia poate cere completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede
măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure
evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.
(9) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de consiliul local al comunei Bănia, aceasta va proceda
de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou consiliu de administraţie. Mandatul administratorilor al căror
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plan de administrare revizuit nu a fost aprobat încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz,
administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune interese.
(10) Membrii consiliului de administraţie îşi exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator.
(11) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei
autonome trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio
deliberare privitoare la această operaţiune.
(12) Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV
inclusiv sunt interesaţi într-o anumită operaţiune.
(13) Evaluarea activităţii administratorilor de către autoritatea tutelară se face anual şi vizează execuţia contractului
de mandat şi a planului de administrare.
(14) Pentru realizarea evaluării, instituţia publică tutelară poate fi asistată de un expert independent sau de un
comitet de experţi independenţi, ale căror servicii sunt contractate în condiţiile legii.
(15) Consiliul de administrație îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege. ”
3. Art. 4 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins
,,Art. 4 – (1) Șeful de ocol – președintele Consiliului de Administrație, denumit în continuare ,,șef de ocol” este
numit de consiliul local conform prevederilor art. 2 al.(2) lit. ,,b” din prezenta hotărâre, cu avizul prealabil al autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură, în conformitate cu prevederile art. 14 al.(3) din L.46/2008 Codul Silvic și are
următoarele atribuții principale:
a) asigura organizarea, conducerea si gestionarea activitatii curente a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia;
b) raspunde, in conditiile legii, de aducerea la indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta manageriale
stabilite de consiliul local al comunei Bănia;
c) numeste, în condiţiile legii, echipele manageriale de la nivelul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia si a
unitatilor din structura acesteia;
d) verifica anual, printr-o comisie desemnata in acest scop, competenta profesionala a echipei manageriale si al
unitatilor si subunitatilor din structura acesteia, luand masuri de inlocuire din functie in cazul in care nu corespunde limitelor si
exigentelor impuse pentru realizarea criteriilor de performanta;
e) selecteaza, angajeaza, suspenda si, dupa caz, desface contractul de munca al personalului salariat al Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic Bănia;
f) stabileste masuri, potrivit legii, pentru angajarea raspunderii disciplinare, materiale, civile, penale sau
contraventionale a angajatilor Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia, in cazul neindeplinirii de catre acestia a obligatiilor de
serviciu ce le revin;
g) negociaza si incheie cu sindicatele contractul colectiv de munca la nivelul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
Bănia si contractele individuale de munca ale salariatilor, precum si ale conducerilor unitatilor din subordine;
h) reprezinta si angajeaza Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bănia prin semnatura, in relatiile cu terte persoane
fizice sau juridice din tara ori din străinatate, in limita competentelor aprobate de consiliul director in condiţiile legii.
(2) În termen de 90 de zile de la numire, șeful de ocol elaborează şi prezintă consiliului local un plan de
management pe durata mandatului consiliului de administrație şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de
conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat, care să fie corelat şi să
dezvolte planul de administrare al consiliului de administraţie, prevăzut la art. 4 al.(7) din prezenta hotărâre.
3) Dacă este cazul, consiliul local poate cere completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu
prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să
asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.
(4) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul local, mandatul șefului de ocol încetează de
drept la data numirii noului șef de ocol. În acest caz de încetare a mandatului, șeful de ocol – președintele consiliului de
administrație nu este îndreptățit la daune-interese.
(5) Evaluarea șefului de ocol – președintele consiliului de administrație se face anual de către consiliul local şi
vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de management.
(6) Remunerația șefului de ocol – președintele Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizaţie fixă
lunară în cuantum egal cu indemnizația lunară prevăzută de lege pentru viceprimarul comunei Bănia și o componentă
variabilă, stabilită și revizuită anual de către consiliul local al comunei Bănia, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor
de performanţă prevăzuţi în contractul de mandate.
(7) Remuneraţia prevăzută la al. (1) este unica formă de remuneraţie și nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit
potrivit legii, pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie.”
4. Art. 5 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins:
,,Art. 5 - Șeful de ocol este ordonator de credite in conditiile prevazute de lege.”
5. Art. 6 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins:
,,Art. 6 - In exercitarea atributiilor sale, șeful de ocol emite ordine si decizii.”
6. Art. 10 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins:
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,,Art. 10 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează d-nul Bălan Silvestru, primarul comunei
Bănia.”
Art. II – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 16 din 20.02.2007 privind
reorganizarea Ocolului Silvic Bănia ca Regie publică locală cu specific silvic, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolele de la nr.10 la nr. 36 ale capitolelor V-VIII din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al
comunei Bănia nr. 16 din 20.02.2007 se modifică, se completează și vor avea următorul cuprins:
,,CAPITOLUL V - Structura organizatorică şi funcţională
Art.10. (1). R.P.L. Ocolul Silvic Bănia are în structura sa un ocol silvic organizat pe districte şi cantoane silvice,
potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3). Înfiinţarea , respectiv încetarea activităţii districtelor sau cantoanelor prevăzute la alin.(1) din structura R.P.L.
Ocolul Silvic Bănia se realizează la propunerea şefului de ocol prin hotărârea Consiliului de administrație, în condiţiile
prevăzute de lege.
Art.11. (1). În cadrul R.P.L. Ocolul Silvic Bănia funcţionează compartimente de specialitate conform prevederilor
legale.
(2). R.P.L. Ocolul Silvic Bănia se poate asocia cu alte regii, asociaţii şi societăţi comerciale sau terţe persoane fizice
şi juridice, române sau străine, în condiţiile legii, pentru realizarea unor activităţi de interes comun, corespunzătoare obiectului
de activitate.
CAPITOLUL VI - Organele de conducere
Art. 12 - Organele de conducere ale Regiei Publice Locale - Ocolul Silvic Bănia sunt Consiliul de Administrație şi
şeful de ocol care este şi preşedintele Consiliului de Administrație.
Art. 13 – (1) Consiliul de Administrație este numit prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Bănia pentru o
perioadă de 4 ani și este compus din 5 membrii, după cum urmează:
a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi cu experienţă în domeniul
economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
b) un reprezentant al consiliului local al comunei Bănia, șeful de ocol, licențiat în silvicultură și cu o experienţă de
cel puţin 5 ani de activitate în domeniul silvic, de la data obţinerii diplomei de studii superioare, care se va desemna
președintele consiliului de administrație - șef de ocol, prin actul de numire, cu avizul prealabil al autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură, în conformitate cu prevederile art. 14 al.(3) din L.46/2008 Codul Silvic.
c) 3 persoane cu experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale
profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu
pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al
altor instituţii publice.
(2) Membrii consiliului de administraţie se numesc de consiliul local al comunei Bănia şi de Ministerul Finanţelor
Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii.
(3) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor consiliului local al comunei Bănia,
va fi făcută în baza unei evaluări/selecţii prealabile. Selecția membrilor consiliului de administrație prevăzuți la al.(2) lit. ,,b” și
,,c” va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale
cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii.
(4) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică în două ziare economice şi/sau
financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a RPL-OS Bănia. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite
de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora.
(5) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară
în cuantum egal cu indemnizația lunară prevăzută de lege pentru membrii consiliului locali Bănia și o componentă variabilă,
stabilită și revizuită anual de către consiliul local al comunei Bănia, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de
performanţă prevăzuţi în contractul de mandat. Remunerația se acordă proporțional cu numărul de ședințe din luna
respectivă la care a participat fiecare membru al consiliului de administrație.
Art. 14 – (1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.
(2) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază:
a. aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome;
b. verifică funcţionarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea
planificării financiare;
c. elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome;
d. întocmeste anual proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia, pe care
îl înaintează primarului în termenul legal spre a-l supune aprobării Consiliului Local al comunei Bănia.
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e. Întocmeşte bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi care vor fi însuşite de Consiliul Local; bilantul contabil şi
contul de profit şi pierderi se publică prin afişare pe raza comunei şi pagina de Internet.
f. propune consiliului local repartizarea profitului şi cuantumul vărsămintelor către bugetul local;
g. analizează şi aprobă înfiinţarea sau după caz , desfiinţarea unor cantoane şi brigăzi , în condiţiile legii, la
propunerea şefului de ocol;
h. propune spre aprobarea Consiliului Local Bănia structura organizatorică şi funcţională a R.P.L. Ocolul Silvic
Bănia;
i. supune aprobării Consiliului Local Bănia statul de funcţii al R.P.L. Ocolul Silvic Bănia;
j. analizează şi aprobă, în corelaţie cu obiectivele strategiei naţionale în domeniul silviculturii, programele de
activitate economică, de cercetare, dezvoltare şi retehnologizare pe termen scurt, mediu şi lung, pentru care finanţarea este
asigurată din surse proprii;
k. stabileşte competenţele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic şi de personal;
l. analizează şi hotărăşte asocierea R.P.L. Ocolul Silvic Bănia cu alte regii, asociaţii şi societăţi comerciale sau cu
alte persoane fizice şi juridice, din ţară sau străinătate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor activităţi de interes comun,
corespunzătoare obiectului său de activitate, cu aprobarea Consiliului Local;
m. analizează şi aprobă regimul de vânzare a masei lemnoase, volumul şi preţul de valorificare a masei lemnoase,
în condiţiile legii;
n. propune consiliului local efectuarea de schimburi de terenuri şi scoaterea definitivă sau temporară a unor
terenuri din circuitul silvic potrivit prevederilor legale;
o. examinează şi supune aprobării Consiliului Local cumpărarea de terenuri degradate proprietate privată, sau
preluarea unor asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea împăduririi, cu respectarea prevederilor
legale;
p. aprobă nivelul creditelor necesare, fundamentează şi solicită subvenţii pentru investiţii, pentru acţiuni de
combatere a unor atacuri masive de dăunători, etc.;
q. stabileşte măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier, precum şi a bunurilor
proprii;
r. stabileşte nivelul salarizării salariaţilor din statul de funcţii, cu încadrarea în sumele aprobate cu această
destinaţie;
s. aprobă orice alte măsuri privind activitatea R.P.L. Ocolul Silvic Bănia, potrivit legii
(3) În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi.
(4) Consiliul de administraţie reprezintă regia autonomă în raport cu terţii şi în justiţie prin preşedintele său, șeful
ocolului silvic.
(5) Consiliul local al comunei Bănia încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect
administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire și care va cuprinde obiectivele şi
criteriile de performanţă stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă
specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor,
creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii.
(6) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi oricând. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză,
administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese care nu pot depăși două indemnizații fixe lunare.
(7) În termen 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă consiliului local al
comunei Bănia spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru
atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat.
(8) Consiliul local Bănia poate cere completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede
măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure
evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.
(9) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de consiliul local al comunei Bănia, aceasta va proceda
de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou consiliu de administraţie. Mandatul administratorilor al căror
plan de administrare revizuit nu a fost aprobat încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz,
administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune interese.
(10) Membrii consiliului de administraţie îşi exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator.
(11) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei
autonome trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio
deliberare privitoare la această operaţiune.
(12) Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV
inclusiv sunt interesaţi într-o anumită operaţiune.
(13) Evaluarea activităţii administratorilor de către autoritatea tutelară se face anual şi vizează execuţia contractului
de mandat şi a planului de administrare.
(14) Pentru realizarea evaluării, instituţia publică tutelară poate fi asistată de un expert independent sau de un
comitet de experţi independenţi, ale căror servicii sunt contractate în condiţiile legii.
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(15) Consiliul de administrație îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.
,,Art. 15– (1) Șeful de ocol – președintele Consiliului de Administrație, denumit în continuare ,,șef de ocol” este
numit de consiliul local conform prevederilor art. 13 al.(1) lit. ,,b” din prezentul regulament, cu avizul prealabil al autorităţii
publice centrale care răspunde de silvicultură, în conformitate cu prevederile art. 14 al.(3) din L.46/2008 Codul Silvic și are
următoarele atribuții principale:
a) asigura organizarea, conducerea si gestionarea activitatii curente a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia;
b) raspunde, in conditiile legii, de aducerea la indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta manageriale
stabilite de consiliul local al comunei Bănia;
c) numeste, în condiţiile legii, echipele manageriale de la nivelul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia si a
unitatilor din structura acesteia;
d) verifica anual, printr-o comisie desemnata in acest scop, competenta profesionala a echipei manageriale si al
unitatilor si subunitatilor din structura acesteia, luand masuri de inlocuire din functie in cazul in care nu corespunde limitelor si
exigentelor impuse pentru realizarea criteriilor de performanta;
e) selecteaza, angajeaza, suspenda si, dupa caz, desface contractul de munca al personalului salariat al Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic Bănia;
f) stabileste masuri, potrivit legii, pentru angajarea raspunderii disciplinare, materiale, civile, penale sau
contraventionale a angajatilor Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia, in cazul neindeplinirii de catre acestia a obligatiilor de
serviciu ce le revin;
g) negociaza si incheie cu sindicatele contractul colectiv de munca la nivelul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
Bănia si contractele individuale de munca ale salariatilor, precum si ale conducerilor unitatilor din subordine;
h) reprezinta si angajeaza Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bănia prin semnatura, in relatiile cu terte persoane
fizice sau juridice din tara ori din străinatate, in limita competentelor aprobate de consiliul director in condiţiile legii.
(2) În termen de 90 de zile de la numire, șeful de ocol elaborează şi prezintă consiliului local un plan de
management pe durata mandatului consiliului de administrație şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de
conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat, care să fie corelat şi să
dezvolte planul de administrare al consiliului de administraţie, prevăzut la art. 4 al.(7) din prezenta hotărâre.
3) Dacă este cazul, consiliul local poate cere completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu
prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să
asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.
(4) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul local, mandatul șefului de ocol încetează de
drept la data numirii noului șef de ocol. În acest caz de încetare a mandatului, șeful de ocol – președintele consiliului de
administrație nu este îndreptățit la daune-interese.
(5) Evaluarea șefului de ocol – președintele consiliului de administrație se face anual de către consiliul local şi
vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de management.
(6) Remunerația șefului de ocol – președintele Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizaţie fixă
lunară în cuantum egal cu indemnizația lunară prevăzută de lege pentru viceprimarul comunei Bănia și o componentă
variabilă, stabilită și revizuită anual de către consiliul local al comunei Bănia, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor
de performanţă prevăzuţi în contractul de mandate.
(7) Remuneraţia prevăzută la al. (1) este unica formă de remuneraţie și nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit
potrivit legii, pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie.
Art.16. (1) Consiliul de administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Bănia se întruneşte în şedinţe ordinare lunar, la
convocarea şefului de ocol şi, ori de câte ori este necesar, la convocarea şefului de ocol sau la cerea unei treimi din numărul
membrilor Consiliului de administrație.
Art.17. (1). Consiliul de administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Bănia poate atrage în activitatea sa de analiză a unor
probleme complexe specialişti din diverse sectoare.
(2). Activitatea specialiştilor atraşi pentru soluţionarea unor probleme complexe poate fi compensată material, în
condiţiile legii.
Art.18. Consiliul de administrație prezintă semestrial Consiliului Local Bănia, raportul privitor la activitatea regiei
autonome;
Art.19. Şeful de ocol al R.P.L. Ocolul Silvic Bănia, împreună cu personalul silvic vor fi autorizaţi în condiţiile prevăzute
de legislaţia în vigoare. Drepturile şi obligaţiile acestuia sunt stabilite conform legii.
Art.20. Atribuţiile principale ale şef de ocol sunt:
a) asigura organizarea, conducerea si gestionarea activitatii curente a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia;
b) raspunde, in conditiile legii, de aducerea la indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta manageriale
stabilite de consiliul local al comunei Bănia;
c) numeste, în condiţiile legii, echipele manageriale de la nivelul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia si a
unitatilor din structura acesteia;
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d) verifica anual, printr-o comisie desemnata in acest scop, competenta profesionala a echipei manageriale si al
unitatilor si subunitatilor din structura acesteia, luand masuri de inlocuire din functie in cazul in care nu corespunde limitelor si
exigentelor impuse pentru realizarea criteriilor de performanta;
e) selecteaza, angajeaza, suspenda si, dupa caz, desface contractul de munca al personalului salariat al Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic Bănia;
f) stabileste masuri, potrivit legii, pentru angajarea raspunderii disciplinare, materiale, civile, penale sau
contraventionale a angajatilor Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia, in cazul neindeplinirii de catre acestia a obligatiilor de
serviciu ce le revin;
g) negociaza si incheie cu sindicatele contractul colectiv de munca la nivelul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
Bănia si contractele individuale de munca ale salariatilor, precum si ale conducerilor unitatilor din subordine;
h) reprezinta si angajeaza Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bănia prin semnatura, in relatiile cu terte persoane
fizice sau juridice din tara ori din străinatate, in limita competentelor aprobate de consiliul director in condiţiile legii.
Art.21. Şeful de ocol este ordonatorul de credite în condiţiile prevăzute de lege.
Art.22. În exercitarea atribuţiilor sale, şeful de ocol emite ordine şi decizii.
CAPITOLUL VII - Bugetul de venituri şi cheltuieli
Art.23. R.P.L. Ocolul Silvic Bănia asigură acoperirea cu venituri provenite din activitatea proprie a tuturor cheltuielilor,
inclusiv a dobânzilor, amortizării investiţiilor, precum şi obţinerea de profit.
Art.24. Consiliul de administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Bănia întocmeşte anual proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi situaţiile financiare prevăzute de lege, pe care le supune aprobării Consiliului Local, prin intermediul primarului;
Art.25. R.P.L. Ocolul Silvic Bănia poate constitui, potrivit legii, fonduri necesare realizării obiectului său de activitate.
Art.26. R.P.L. Ocolul Silvic Bănia poate beneficia de alocaţii de la bugetul de stat, şi de la alte surse de finanţare, în
condiţiile prevăzute de lege.
Art.27. Consiliul de administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Bănia hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează să fie
realizate potrivit obiectului său de activitate şi care se finanţează din surse proprii şi din credite bancare, potrivit legii.
Art.28. Operaţiunile de încasări şi plăţi ale R.P.L. Ocolul Silvic Bănia se efectuează în conturi deschise la Trezorerie
și bănci, în limitele stabilite de Banca Naţională a României. Pentru necesităţi curente R.P.L. Ocolul Silvic Bănia poate
efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei sau valută, în condiţiile legii, prin casieria proprie.
Art. 29. Operaţiunile de încasări şi plăţi se vor efectua prin unităţile bancare.
Art.30. Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.
Art.31. R.P.L. Ocolul Silvic Bănia are obligaţia organizării controlului financiar intern.
Art.32. R.P.L. Ocolul Silvic Bănia asigură efectuarea vărsămintelor din profit, către bugetul local al comunei Bănia.
CAPITTOLUL VIII - Dispoziţii finale
Art.33. Relaţiile cu alte regii, asociaţii, societăţi comerciale din ţară sau din străinătate, precum şi cu alte persoane
fizice sau juridice se vor desfăşura pe baze contractuale, în condiţiile legii.
Art.34. (1) Personalul silvic angajat al R.P.L. Ocolul Silvic Bănia nu poate deţine funcţii de reprezentare profesională
în cadrul unităţilor cu profil comercial care licitează, prelucrează sau valorifică produse specifice fondului forestier sau, care
desfăşoară activităţi similare obiectului de activitate al regiei.
(2) Este incompatibilă calitatea de personal silvic angajat al R.P.L. Ocolul Silvic Bănia cu aceea de salariat al unei
societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială ori cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea
intervine şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una din situaţiile de proprietar sau de membru
asociat al unei asemenea societăţi comerciale. Prin familie se înţelege: soţul, soţia, copii, părinţii soţilor care locuiesc şi
gospodăresc împreună.
Art.35. Activitatea personalului silvic angajat al R.P.L. Ocolul Silvic Bănia este controlată, sub raportul regimului silvic,
de personalul tehnic silvic al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al Autorităţii Naţionale de Control, prin
structurile teritoriale silvice aflate în subordinea acestora.
Art.36. Prezentul regulament se completează cu alte prevederi legale.
Art. III – Până la numirea noului consiliu de administrație și a șefului de ocol în conformitate cu prevede prezentei
hotărâri, conducerea RPL-OS Bănia se asigură de actualul consiliul de administrație și ing. Borozan Gheorghe, director RPLșef de ocol interimar.

Art. IV – Prezenta hotărâre se va publica prin afișare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe pagina de
Internet www.primariabania.ro și se va comunica RPL-OS Bănia și Instituției Prefectului județului Caraș-Severin.
Bănia la 31 iulie 2014
Nr.55.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
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Albu Alexandru-Vichentie
Contrasemnează
Secretar
Marin Pavel
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