ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
Nr. 27 / 2016
privind constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor în consiliul de administraţie al
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA aflată sub autoritatea Comunei Orlat
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data
de 31.03.2016 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând în considerare adresa dlui Luca Lucian , înregistrată la Regia Publică Locală
Ocolul Silvic Cindrel RA Consiliul de Administraţie sub nr. 5/01.03.2016 , prin care informează că
începând cu data de 01.03.2016 renunţă la mandatul încredinţat prin contractul de mandat nr.
8/11.12.2012 ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care acesta propune constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor în consiliul
de administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA aflată sub autoritatea Comunei
Orlat , precum şi pe cele ale raportului de specialitate întocmit în acest sens ,
Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ,
Avand avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autoritatii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. b , ale art. 115 alin. 1 lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1:
Se ia act de renunţarea dlui Luca Lucian la mandatul încredinţat prin contractul de
mandat nr. 8/11.12.2012.
Art. 2( 1 ) : Se constituie Comisia de selecţie a candidaţilor în consiliul de administraţie al Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA aflată sub autoritatea Comunei Orlat , în următoarea
componenţă:
1. Gâţă Aurel
– primar Comuna Orlat
2. Milea Ioan
– viceprimar Comuna Orlat
3. Vulea Monica - Elena
– secretar Comuna Orlat
4. Lazăr Aurel - Ioan – consilier local
5. Topîrcean Dumitru – consilier local
( 2 ) : Secretariatul comisiei va fi asigurat de către dl Isdrailă Petru din cadrul Primăriei
Comunei Orlat
Art. 3:
Comisia de selecţie nominalizată la art. 1 prezenta hotarâre va stabilii criteriile de
selecţie a administratorilor cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei
autonome.
Art. 4:
La data prezentei se revocă orice dispoziţie contrară celor hotarâte prin prezenta.

Art. 5 (1): Prezenta hotărâre se comunică prefectului judetului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei
Orlat .
( 2 ): Se încredinţează preşedintele comisiei de selecţie a candidaţilor cu ducerea la
îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 31 martie 2016
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:
PĂRĂU GHEORGHE
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR Comuna Orlat ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
13
PENTRU
13
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
6EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX RPL OCOLUL SILVIC CINDREL RA

1 EX COMISE SELECŢIE

