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ROMÂNIA 

Județul  CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

Consiliul Local  
 

 
 

HOTARÂRE  
 

Privind modificarea și completarea hotărârii consiliului local al comunei Bănia nr. 41/28.06.2021 referitoare la 
stabilirea criteriilor cadru de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a 

clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la Regia 

Publică Locală –Ocolul Silvic Bănia 
 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară; 
Văzând referatul de aprobare  al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  de specialitate şi raportul comisiei de 

specialitate din cadrul consiliului local Bănia,  
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 al.(5) și următoarele din Legea nr. 46 din 19 martie 2008 

Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare;  
Având în vedere  Regulamentul  de Organizare şi funcţionare al  Regiei Publice Locale – Ocolul Silvic Bănia aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Bănia nr.16 din 20.02.2007, cu modificările ulterioare; 
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 722 din 28 septembrie 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 

In temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,a” și al. (3) lit. ,,d”, art. 139 al.(1) și al.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare,  

HOTARAȘTE: 
 
Articol unic: Articolul 6 al hotărârii consiliului local al comunei Bănia nr. 41/28.06.2021 referitoare la stabilirea criteriilor 

cadru de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii 
privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la Regia Publică Locală –Ocolul Silvic Bănia, se modifică, se 
completează și va avea următoprul cuprins:  

 
,,Art. 6 –  Numirea șefului de ocol se face de către consiliul local al comunei Bănia, angajat cu contract individual de 

muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, prin concurs,  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 cu modificările și completrările ulterioare. ” 
 
  

Bănia 26.07.2021 
Nr.48 

Președintele de ședință 
  

Gabriel-Petru Băcilă 
Contrasemnează 

  Secretarul General 
Pavel  Marin 
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