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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele 
  
 Consiliul Local  al Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţa ordinara în data de 17.12.2014, 
  

Analizând faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din data de 27.11.2014, au fost 
numiţi doar 5 din cei 7 membri ce compun Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a 
Pădurilor, Regie autonomă înfiinţată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Săcele, precum 
şi dosarele depuse de către candidaţi în termenul legal, comisia a procedat la selecţia acestora, iar prin 
Procesul verbal nr. 61190/12.12.2014 s-a stabilit că domnul candidat Mihalte Sandu Ioan îndeplineşte 
condiţiile şi criteriile în vederea numirii de către autoritatea publică locală a membrilor în Consiliul de 
Administratie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele;  

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61362/15.12.2014 al Compartimentului Resurse 
Umane; 

Văzând prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, potrivit cărora autoritatea publică locală are competenţa de a numi membrii consiliului de 
administraţie la regiile autonome înfiinţate sub autoritatea sa, precum şi Dispoziţia Primarului nr. 
1916/27.08.2014, modificată prin Dispoziţia Primarului nr. 2053/04.09.2014 privind constituirea 
comisiei de evaluare/selecţie a membrilor Consiliilor de administraţie înfiinţate sub autoritatea 
Consiliului Local al Municipiului Săcele, 

În temeiul art. 36, alin.(1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b); al art. 39 alin. (1); al art. 45 alin.(1), 
alin. (5); art. 61 alin. (2); al art. 61 alin. (2);  al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                            
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă numirea domnului Mihalte Sandu Ioan, ca şi membru în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele, nominalizat dintre candidaţii selectaţi de 
către comisia de evaluare/selecţie care îndeplinesc condiţiile şi criteriile  pentru un mandat de 4 ani. 

 
         ART.2 Primarul Municipiului Săcele şi Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  răspund de  
ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri. 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNAT 
     CONSILIER     LOCAL                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
    FRĂŢILĂ ELENA                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   15  voturi pentru, 3 împotrivă 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 18 



Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex  Compartimentul Resurse Umane 
- 2 ex  R.P.L.P. Săcele R.A. 


