
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea unor măsuri dispuse de Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 
Aplicabile Regiei Publice Locale - Ocolul Silvic Bănia 

 
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al 

primarului şi avizele comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
Având în vedere prevederile:   
 art. 15 al. (2), art. 120 al. (1) și art. 121 al. (1) și al. (2) din Constituția României, republicată;  
 art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 art. 7 al. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
 art. 10, al. (2) lit. b), art. 12, al. (3), art. 14 al. (5) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129 al.(1) și al. (2) lit. a), al. (3) lit. d), al. (9) lit. a), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
În baza prevederilor art. 139 al. (1) coroborat cu art. 196 al. (1) lit. ,,a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 – Începând cu data de 01.11.2021, în aplicarea prevederilor Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările și completările 
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri în administrarea Regiei Publice Locale – Ocolul Silvic Bănia: 

a. încetarea activității Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bănia;    
b. revocarea procedurilor de selecție pentru membri Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Bănia;   
Art.2 – (1) Conducerea şi reprezentarea legală a ocolului silvic de regim Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bănia se vor asigura  de 

şeful ocolului silvic, numit de consiliul local al comunei Bănia, cu avizul favorabil al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu 
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin concurs organizat în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 
2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și cu respectarea prevederilor art. 561-562 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ.  

(2) La concursul prevăzut la al.(1) pot candida numai specialiștii silvici cu o vechime de minimum 5 ani ca ingineri cu studii superioare 
silvice în domeniul silviculturii, care au obținut avizul favorabil al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  

Art.3 – (1) Până la numirea șefului de ocol în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, conducerea RPL-OS Bănia se asigură de 
ing. Borozan Gheorghe, director RPL-șef de ocol interimar.  

(2) Mandatul persoanei prevăzute la al.(1) încetează la data numirii noului  șef de ocol.  
Art.4 -   Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Bănia.  
Art.5 –  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 2 și art. 3 din hotărârea 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 și 
art. 12-14, art. 16-18, art. 24 și art. 27 din Anexa nr. 1 la aceeași hotărâre, se abrogă   

Art.6 -   Prezenta hotărâre se va comunica RPL-OS Bănia, primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin şi se 
va publica prin afişare la sediul Primăriei din comuna Bănia. 

 
Bănia la 29.09.2021 
Nr.66 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
 

Păun Ciortuz  
  Contrasemnează  

            Secretarul General 
        Pavel Marin 
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