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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 
 

HOTARÂRE  
 
 

privind constatarea încetării prin demisie a mandatului  d-nei ing. Meda Magdalena în  
Consiliul de Administrație al RPL-OS Bănia și declararea locului vacant  

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară; 
În baza cererii nr. 1652/25.05.2016 a d-nei ing. Meda Magdalena, membru în Consiliul de 

Administrație al RPL-OS Bănia, prin care solicită revocarea din această funcție întrucât apreciază că se 
află în conflict de interese.  

Având în vedere prevederile  Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 20 din 20.03.2013 
referitoare la însuşirea componenţei Consiliului de Administraţie al  Regiei Publice Locale Ocolul Silvic 
Bănia 

Văzând și prevederile art. 5 al.(1)-(3) și art. 64 din  O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice și prevederile art.13 din Regulamentul privind organizarea 
şi funcţionarea RPL-OS Bănia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bănia nr. 16 din 20.02.2007, cu 
modificările și completările ulterioare, care la art. III prevede: ,,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 RPL-șef de ocol interimar.”  

 Având în vedere prevederile  Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 9 din 31.01.2016 
referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 20 din 20.03.2013 referitoare la 
însuşirea componenţei Consiliului de Administraţie al  Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia;  

În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. „a”; al.(3) lit. „c”; art. 37;  art. 45  şi art. 115 lit. „b” din Legea nr. 
215 din 23  aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi  
ulterioare,  

 
HOTARĂȘTE 

     
Art. 1 – Se constată încetarea prin demisie a mandatului  d-nei ing. Meda Magdalena în Consiliul de 

Administrație al RPL-OS Bănia și se declară locul vacant.  
 Art. 2 – Locul devenit vacant potrivit art. 1 se va ocupa în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109 din 

30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica persoanei prevăzute la art. 1, RPL-OS Bănia și Instituţiei 

Prefectului judeţului Caraş-Severin; 
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