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HOTARAREA Nr. 220 Data : 25.10.2018 

HOTARARE A CONSTLIULUI LOCAL 
pentru actualizarca Statutului Rcgiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A. 

Consiliul Local al Municipiu lui Sacele, 'intruni t In 9ed i n~a orcli nara In data de 25.10.20 18, 
Analizancl cxpunerea de motive a in i~ i atorul ui - Primar ing. Popa Virgil, prccum 9i obligalivitatea 

actua li zari i Statutului R.P.L.P. Sacele R./\., ca urmare a moclificarilor legislative survenite de la momentul 
aprobarii 9i neces ilatca 1ntaririi responsabilitati la ni vclul Regiei; 

Vazancl Raportul de specialitale nr. 55033/11.1 0.2018 al Compartimcntului Ju rid ic 9i Avizele 
Comis iilor de specialitatc; 

A van cl In veclere prevcclerile 0 . V . G. nr. l 09/20 I I privincl guvernanta corporativa a lntrcpri ncleri lor 
publice, cu mocli fica ri le 9i complctarile ullerioarc; ale Legii nr. 111120 16 de aprobare a O.U.G. nr. 

109/20 11 ; H.G. nr. 722/20 16 pcntru aprobarea Normelor metodologice de apl icare a unor prevccleri din 
Ordonanta de urgcnta a Guvernului nr. I 09/201 1 9i ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa, republicata, cu mod ificarile 9i completarile ulterioare; 

Jn temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), c) alin. (9); art. 39 alin. (I); art. 45 al in. (1); 
art. 115 alin. ( I) lit. b) 9i art. 11 7 ali n. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administratici publice locale, 
republ icata, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 

HO TA R ASTE : 

Art. 1. Se aproba actualizarea Statutului Regiei Publ ice Locale a Pad urilor Sacele, conform anexei cc 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Odata cu intrarea In vigoare a prezentci hotarari orice preveclere conlrara sc abroga. 

· lui Saccle, rin aparatul de specialitatc 9i Regia Publ ica LocaJa a Paduri lor 
~·"""'""'"' la~ clep linir a prezcntei hota rari. 

Ing. VOTCESCLJc I~~~~ 
~ 

("'I +1 ..,~ 
0 'o., .... ~ 

l·\',/ll':>."Jllf\~\: ~\, 1 
Rcdactat: Insp. Acaroaie Ele<i\ '6exV \...,, 
IIotararea a fost adoptata: 18 voturi penlru, 
Nr. consilicrilor In funq ie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la 9ecl inta:l 8 

CONTRASEMNA T 
SECRETARUL MUNICIP!ULUI SACELE 

CJ. ZAMFIR GETA 

0 lmpotriva, 0 abtineri 



ANExA la H.C.L. 111·. 220125.10.2018 

STATUTUL ACTUALIZAT AL "REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR SACELE RA". 

CAPITOLUL I - MEMBRU FONDA TOR 

Art.1. Membru fondator: 
1.- Municipiul Sacele, prin Consi liul local al Municipiului Sacele, cu sediul 1n Sacele, P-ta Libertatii 

nr.17, reprezentat prin primar : 
Isi exprima vointa de a !nfiinta Regia Publica Locala A Padurilor Sacele R.A., persoana juridica si 

care fimctioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara , pentru administrarea in 
comun a fondu lui forestier , gestionarea fondului cinegetic si realizarca serviciilor silvice aferente 
terenurilor din fondul forestier proprietate publica a municipiului Sacele, 1n conformitate cu prevederile 
art. 17, 36 alin.2 lit.a si alin.3 lit.c din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 ,republ icata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de 
stat ca regii autonome si societati comerciale , cu completarile si modificarile ulterioare , Ordonantei de 
urgenta nr. l 09/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si 
completarile ulterioare , Legii m.46/2008-Codul silvic, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

( Ordinul 904/20 I 0 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Procedurii privind constituirea 
si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora , modelul documentelor de constituire , organizare 
si functionare precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor 
silvicc, cu moclificaTile si completarile ulterioare, 

( 

Capitolul II. DENUMIREA , SEDIUL SI DURATA REGIEI 

Art.2. Denumirea este REG/A PUBLICA LOCALA A PADURILOR SA CELE R.A. 
Art.3. - (1) Regia Publica Locala A Paclurilor Sacele R.A. are sediul in Mun. Sacele, P-ta 

Libe1iatii nr. 17. 
- (2) Regia arc urmatoarele puncte de lucru in Mun. Saccle: 

- Str. Fagului nr. 46, Jud. Brasov 
- Drum forestier Valea Sipoaia- Zona Dambul Morii, 
- Str. Zizinului nr. 13 

Art.4. - Regia Publica Locala A Padurilor Sacele R.A s-a constituit pe o durata necleterminata. 

CAPITOLUL 111-SCOPUL , OBIECTUL DE ACTIVITATE, ATRIBUTII 

Art.5. REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE R.A are drept scop 
gospodarirea durabila si unitara in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale 
nonnelor de regim silvic a fondului forestier , a vegetatiei din afara fondului forestier , a fondului 
cinegetic , proprietate publica a municipiului Sacele si al altar unitati admin.istrativ teritoriale, a 
fondu lui forestier proprietate privata a wlitatilor de cult (parohii, schitmi, manastiri) si a institutiilor de 
invatamant, a fondului forestier proprietate privata incliviza a persoanelor fizice (fo~ti composesori, 
mo9neni ~i razesi sau mostenitori ai acestora), a fondului forestier proprietate a persoanelor fizice, in 
vederea cresterii contributiei padurilor la imbunatatirea conditiilor de mediu si la asigurarea econorniei 
locale cu lemn, cu alte produse ale padurii si cu servicii specifice silvice. 

Art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE: 
1) J\.plicarea strategiei nationale in domeniul silviculturii. Actionand pentrn apararea, conscrvarea si 

dezvoltarea durabila a fonclului forestier proprietate publica a Municipiului Sacele si a altar un.itati 
adrninistrativ-teritoriale, a fonclului forcstier proprietate privata a unitatilor de cult ( parohii , schituri, 



rnanastiri) si a institutiilor de invatamant, a fondului forestier proprietate indiviza a pcrsoanelor 
fizice( fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitori ai acestora), a fondulu i forestier 
proprietatea persoanelor fizice, pe care il administreaza sau pentru care prcsteaza servicii silvice, in 
confonnitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea valorificarii, prin acte si fapte de comert, a 
produselor specifice fondului forestier, in conditii de eficienta economica, exercitand si alributii de 
serviciu public cu specific silvic ; 

2) Produsele specifice fondului forestier, precum si celelalte bunuri care se recolteaza, se prelucreaza si 
se valorifica din fondul forestier aflat in administrare sunt : 

a) Masa lemnoasa pe picior, provenita din taieri de produse principale, secundare, accidentale si de 
igiena ale padurii si sub forma de sortimente, precum si produse rezultate prin prelucrarea primara a 
lemnului ; 

b) Alte produse lemnoase :arbori si arbusti ornamentali, pomi de Craciun, puieti forestieri, rachita si 
impletituri din rachita, mangal de bocsa si altele de aceasta natura ; 

c) Produsele nelemnoase din fondul forestier, cum sunt : fructele de padure, semintele forestiere, 
ciupercile comestibile, plantele medicinale si aromatice, cultivate si din flora spontana, rasina si 
altele similare. 

3) Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA poate desfasura actiuni de silvoturism si agrement, 
echitatie si turism ecvestru. 

4) Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA poate gospodari pe baza principiilor enuntate la art.5 si 
art.6 alin. (1) si pasuni impadurite, perdele forestiere, pe baza de contract de administrare sau 
prestari de servicii silvice. 

5) Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA poate gospodarii si terenuri agricole avand categoria de 
folosinta pasune (inclusiv pasunile alpine), pe baza de contract de administrare sau de prestari de 
servicii silvice, aprobandu-le la pasunat in conditiile prevazute de lege. 

6) Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA poate obtine venituri si din alte activitati si servicii. 

7) Obiectul principal de activitate: 

I. 

II. 

cod CAEN - 0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere 

Obiecte secundare de activitate: 
Cod CAEN - 0111 - Cultivarea cerealelor( exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor 
producatoare de seminte oleaginoase 
Cod CAEN - 011 3 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor 
Cod CAEN - 0119 - Cultivarea al tor plante din culturi neparmanente 
Cod CAEN - 012 1 - Cultivarea slrugurilor 
Cod CAEN - 0122 - Cultivarea fructelor tropicale si subtropicalc 
Cod CAEN - 0123 - Cultivarea fructelor citrice 
Cod CAEN - 0124 - Cultivarea fructelor semintoase si samburoase 

( 

Cod CAEN - 0125 - Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi , capsunilor, nuciferilor si altor pomi 
fructiferi 
Cod CAEN - 0126- Cultivarea fructelor oleaginoase 
Cod CAEN - 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor 
Cod CAEN - 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de 
uz farmaceutic 
Cod CAEN - 0129 - Cultivarea altor plante permanente 
Cod CAEN - 0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire 
Cod CAEN - 0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii 
Cod CAEN - 0230 - Colectarea produselor forestiere nelenmoase din flora spontana 
Cod CAEN - 0161 - Activitati auxiliare pentru procluctia vegetala 
Cod CAEN - 0163 - Activitati dupa recoltare 
Cod CAEN - 0164 - Pregatirea semintelor 
Cod CAEN - 0170 - Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului 9i activitati de servicii ancxe 

vanatorii 
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Cod CAEN - 0220 - Exploatarea forestiera 
Cod CAEN - 0311 - Pescuitul maritim 
Cod CAEN - 03 12 - Pescuitul 111 ape dulci 
Cod CAEN - 0321 - Acvacultura maritima 
Cod CAEN - 0322 - Acvacultura in ape dulci 
Cod CAEN - 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor NCA 
Cod CAEN - 1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor 
Cod CAEN - 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 
Cod CAEN - 1610 - Taierea ~i rindeluirea lernnului 
Cod CAEN - 1622 - Fabricarea parchetului ansarnblat in panouri 
Cod CAEN - 1623 - Fabricarea altor elernente de dulgherie ~i tarnplarie, pentru constructii 
Cod CAEN - 1629 - Fabricarea altor produse din lernn; fabricarea articolelor din pluta, paie ~i 

din alte rnateriale vegetale lmpletite 
Cod CAEN - 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere NCA 
Cod CAEN - 3319 - Repararea altor echiparnente 
Cod CAEN - 4332 -Lucrari de tamplarie si dulgherie 
Cod CAEN - 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 
Cod CAEN - 4613 - Interrnedieri in comertul cu material lemnos ~i materiale de constructii 
Cod CAEN - 4643 - Cornett cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de 

radio si televizoarelor 
Cod CAEN - 4647 - Corne1t cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat 
Cod CAEN - 4648 - Cornert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor 
Cod CAEN - 4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 
Cod CAEN - 4673 - Cornett cu ridicata al materialului lemnos ~i al materialelor de constructie ~i 

echipamentelor sanitare 
Cod CAEN - 4690 - Comert cu ridicata nespecializat 
Cod CAEN - 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scmta durata 
Cod CAEN- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
Cod CAEN - 5590 - Alte servicii de cazare 
Cod CAEN - 6820 - Inchirierea si subinchirierea btmurilor imobiliare proprii sau inchiriate 
Cod CAEN - 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management 
Cod CAEN - 7211 - Cercetare dezvoltare in biotehnologie 
Cod CAEN - 7219 - Cercetare dezvo ltare in alte stiinte naturale si inginerie 
Cod CAEN - 7220 - Cercetare dezvoltare in stiintele sociale si umaniste 
Cod CAEN - 8130 - Activitati de intretinere peisagistica 
Cod CAEN - 9104 - Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale 
Cod CAEN- 9329 - Alte activitati recreative si distractive N.C.A. 
Cod CAEN- 9499 - Activitati ale altor organizatii NCA 

8) Atributii: 
1. - asigura integritatea fondului forestier proprietate publica a Mun. Sacele, precum si a celui 

apartinand altor detinatori, pe care il are in administrare sau pentru care efectueaza prestari de servicii 
silvice precum si gospodarirea durabila a paclurilor de pe cuprinsul acestora; 

2. Asigura finantarea lucrarilor necesare in vederea gospodaririi rationale a fondului forestier 
proprietate publica a Municipiului Sacele, precum si a celui apartinand altor detinatori, pe care ii are in 
administrare si a desfasurarii normale a activitatii, in conditiile prevazute de lege; 

3. La so licitarea scrisa a proprietarilor de fond forestier privat asigura efectuarea serviciilor silvice 
(inclusiv serviciul de paza), astfel cum sunt cle definite in legislatia in vigoare, incheind contracte de 
servicii silvice; 

4. Organizeaza si realizeaza cadastru pentru fondul forestier proprietate publica a Municipiului 
Sacele, precurn si a celui apartinand altar detinatori, pe care il are in administrare si intocmeste 
periodic inventarul acestuia, cu respectarea normelor telrnice si a prevederilor legale in vigoare, la 
cerere poate organiza si realize cadastrul si pentru fondul forestier ce nu se afla in administrarea sa; 
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5. Ia masuri de lichidarc a enclavelar din fondul forestier si de carectare a perimelrului padurilor 
prin schimburi, prin cumparare de terenuri sau prin alte madalitati prevazute de lege, pe baza de acte 
autentice, in canditiile legii; 

6. Efectueaza schimburi de terenuri, scaaterea definitive sau acuparea temparara a unar tcrcnuri 
din fondul forestier, patrivit prevederilor legale; 

7. Indeplinestc atributiile prevazute de lege referitaare la exercitarea dreptului de preemptiune in 
cazul tuturar vanzarila r de bunavaie sau silite, la pret si in canditii egale, pentru enclavele din fondul 
forestier proprietate publica a Municipiului Sacele, precum si din eel apartinand altar detinatari, pe 
care il are in administrare sau pentru care presteaza servicii silvice si pentru terenurile limitrofe 
acestuia, precum si pentru terenurile acaperite cu vegetatie foretiera aflate in aceste situatii, patrivit 
prevederilar legale; 

8. Paate cumpara, in canditiile prevazute de lege, terenuri proprietate private sau poate prelua 
asemenea terenuri, in cazul donarii lar de catre proprictar, cu repectarea prevederilor legale, in vederea 
impaduririi, cu supartarea cheltuiel ilor din fondul de conservare si regenerarea padurilar; 

9. Organizeaza si executa paza fondului forestier pe care ii administreaza sau pentru care presteaza 
servicii silvice, impatriva taierilar ilegale de arbari, furtunilar, distrugerilar, degradarilar, pasunatului , 
bracanajului si altar fapte pagubitaare, precum si masurile de prevenire si de stingere a incendiilar de 
paduri, asigurand in acest sens datarea tehnica necesara; 

10. Organizeaza si executa, in canformitate cu prevederile amenajamentelar silvice, ale studiilar 
sumare de amenajare sau altc altar studii de specialitate, lucrarile de regenerarc si de 
reconstructieecologica ale padurilor pe care le administreaza sau pentru care efectueaza prestari serv· 
silvice, precum si cele de ingrijire ale arboretelar tinere si de intretinere a regenerarilar; 

11 . Asigura reali zarea campazitiilar de regenerare stabilite prin amenajamentele si lvice sau prin 
alte studii de specialitate in fonsul forestier pe care il administreaza sau pentru care efectueaza prestari 
de servicii silvicc; paate realize impaduriri in afara fondului forcstier, precum si perdele forestiere de 
preotectie in canditiile legii; 

12. Unnareste protejarea tcrenurilar din fondul forestier pe care il administreaza sau pentru care 
efectueaza prestari servicii silvice impatriva eroziunii si altar forme de degradare, in baza proiectului 
de ameliarare, propunand si coordonand lucrari de corectare a tarentilor pe terenurile foresticre aflate 
in perimetrele de de ameliarare, finantate de la bugetul de stat sau din credite externe, patrivit legii; 

13. Asigura starea fitosanitara carespunzataare a padurilar pe care le administreaza sau pentru care 
efectueaza prestari servicii silvice, organizand actiunile necesare pentru depistarea, prevenirea si 
combaterea balilor si daunatarilor; 

14. Amplaseaza si pune in valoare masa lemnoasa care unneaza sa se recalteze annual din padurile 
pe care le administreaza sau pentru care efectueaza prestari de servicii silvice, in conforrn itale cu 
posibilitatea padurilar, stabilita prin amenajamentele silvice; 

15. Exercita cantrolul respectarii regulilar silvice de explaatare a lemnului in padurile pc care 1 ~ 

administreaza sau pentru care efectueaza prestari de servicii silv ice, pentru prevenirea prejudicit " 
sernintisurilor si arbarilor pe piciar, degradarii salului, declasari i lemnului, precum si pentru prevenirea 
altar fapte asemanataare si ia masuri in baza legislatiei in vigaare, sanctianand abaterile canstalate; 

16. Controleaza provenienta materialelor lemnoase si a celarlalte produse specific fondul ui 
forestier, legalitatea circuiatiei lor pe drumurile acestara si urmareste sanctianarea neregulilar 
canstatate, in canformitate cu prcvederile legale in vigaare; 

17. Asigura valorificarea, in canditii de eficienta ecanamica, a masei lemnaasc aprobate pentru 
recaltare din padurile pe care le administreaza, cu respectarea prevederilar legalc in vigaare; 

18. Achizitianeaza masa lemnaasa pe picior si produse fasanate de la alti proprietari de padure, 
perosne juridice si fi zice, in canditiile legii; 

19. Realizeaza taierea, rindeluirea, prelucrarea mecaniza si uscarea lemnului, impregnarea sau 
tratarea chimica a acestuia cu canservanti si cu alte materiale; 

20. Realizeaza produsele din lemn ce urmeaza sa fie utilizate in principal in inclustria de constructii, 
fabricarea caselor si casutelar prefabricate din lernn si a unar elemente component ale acestora; 

21. Prelucrcaza materialul lemons explaatat si valorifica produsele rezultate, in conditii de e:ficienta 
econam1ca; 

22. Executa in regie proprie sau prin agenti ccanamici specializati lucrari de explaatare a masei 
lemnaase din padurile pe care le administreaza pcntru care efectueza prestari de scrvicii silvice, in 

4 



{ 

( 

conditiilc lcgii, in scopul gospodaririi rationale a acestora si al valorificarii superioare a lemnului, 
asigurarii regenerarii la timp a arboretelor si al evitarii declasarii lemnului; 

23 . Executa in conditii de eficienta economica prelucrarea bruta a lemnului in instalatii proprii sau 
prin incheierea de contracte cu societati comerciale ce au ca obiect de activitate prelucrarea bruta a 
lemnului; 

24. Valorifica sortimentele rezultate din prclucrarea primara si industrial a lemnului; 
25. Stabileste si asigura realizarea retelei de drumuri forestiere necesare accesibilizarii bazinelor 

foresticre, pentru o gospodarire mai buna a padurilor, in conditiile legii ; 
26. Executa lucrari de construire, intretinere si reparatii ale drumurilor si cailor ferate forestierc pe 

care le administreaza, in regie proprie sau prin agenti economici de specialitate; 
27. Administreaza ariile forestiere protejate, inclusive parcurile nationale si natural in care fondul 

foretier detine o pondere majora, asigurand conserva.rea biodivcrsitatii acestora; 
28. Gestioneaza fondurile de vanatoare care ii sunt atribuite conform legii, raspunzand de realizarea 

efectivelor optime de vanat, pe fiecare fond de vanatoare, prin actiuni de selectie a vanatului, de 
asigurare a hrnnei, a adapostului, a zonelor liniste si de inmultire a acestuia, a repopularii in unele 
fonduri si de recoltare a efectivelor aprobate prin programe anuale, de prevenire si combatere a 
braconajului; 

29. Administreaza fondul piscicol in conditiile Jegii; 
30. Organizeaza, in conditii le legii, actiuni de vanatoare si pescuit pentru cetatenii romani si straini, 

pe fondurile de vanatoare side pescuit atribuite in gestiune; 
31. Organizeaza cresterea intensive a vanatului in spatii amenajate, in conditii de eficienta 

economica si cu respectarea dispozitiilor legale; 
32. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, referitoate la gospodarirea fondurilor de 

vanatoare si a celor de pescuit; 
33 . La cerere, poate gospodarii, pe baza de contract, fondurile de vanatoare apartinand altor 

proprietari ( detinatori), in conformitate cu legislatia in vigoare; 
34. Organizeaza actiuni de silvoturism, precum si de filmare si fotografiere a vanatului viu si a 

peisajului natural ; 
35. Recolteaza, achizitioneaza, replucreaza si valorifica, in conditii de eficienta economica, 

produsele lemnoase si nelemnoase specific fondului forestier- fructe de padure, cupierci comestibile 
din flora spontana si cultivate, plante medicinal din flora spontana si cultivate, plante tehnice, 
aromatice, legume, fructe , carne de vanat, vanat, trofee de vanat, mangal de bocsa, cherestele, 
impletituri din nuiele de rachita, produse semifabricate din lemn si alte asemenea, pomi de Craciun si 
rachita; 

36. Produce si valorifica in conditii de eficienta economica mangal de bocsa, cherestele, produse 
din lemn, produse artizanale specific, produse specific naturalizate; 

37. Adrninistreaza , pe baza de contract, terenuri forestiere proprietate private sau apartinand 
unitati lor administrative teritoriale, precum si si pasuni impadurite, perdele forestiere sau alte terenuri 
din afara fondului foretier; 

38. Poate gospodarii terenuri agricole avand categoria de folosinta pasune(inclusive pasunile 
alpine), pe baza de contrct de administrare sau de prestari servicii silvice, aprobandu-le la pasunat in 
conditiile prevazute de lege, organizand in acest sens licitatii pentru adjudecarea dreptului de a pasuna; 

39. Presteaza la cerere, contra cost, servicii silvice (inclusive serviciul de paza) in paduri le 
proprietatc private sau apartinand unitatilor administrative teritoriale, precum si pe terenurile cu 
vegetatie forestiera din afara fond ului forestier, astfel cum sunt ele definite in legislatia in vigoare, pe 
baza de contract de servicii silvice; 

40. Poate asigura, potrivit legii, paza padurilor proprietate private, la cererea proprietarilor sau a 
asociatiilor de proprietary legal constituite, pe baza de contracte, conform prevcderilor legale in 
v1goare; 

41. Presteaza contra cost, servicii, lucrari si transporturi pcntru terti, potrivit obiectului sau de 
activitate; 

42. Realizeaza intreaga gama de operatiuni de comert interior si exterior, in vederea valorificari i 
eficientc a produselor specific fondului fores tier si a altor produse, potrivit legii; 

43. Prcscteaza la cerere, contra cost, servicii de reclama si publicitate in fond foresticr sau spatii din 
patrimonial propriu; 
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44. Stabilestc relatii specific domeniului sau de activilate, potrivit lcgii cu regii autonome, socictati 
comerciale, prccum si cu alte terte perosne juridice si fizice, romane sau straine, pentru realizarca in 
comun de activitati de productie, cercetare, asistenta tehnica, dezvoltare, comercializare, pe ba7.c 
contractuale; 

45. Asigura servicii de cazare si masa pentru cetatenii romani si straini, in spatiile cu ascrnenea 
destinatie de care dispune, in actiunile de silvoturism si turim ecvestru; 

46. Asigura, in conditiile legii, aprovizionarea telrnico-materiala necesara desfasurarii norrnale a 
activitatilor propri i, prin agenti economici din tarn si strainatate; 

47. Stabileste tarife pentru lucrari, produse si servicii din domeniul sau de activitate, potrivit legii; 
48. Realizeaza politica de credite si a altar surse de finantare, de programe si executare a activitatii 

economic-financiare, itocmirca bugetului annual de venituri si cheltuieli, urmarirea si analiza executiei 
acestuai, precum si stabilirea destinatiei profitului, potrivit legii ; 

49. Stabileste masurile neccsare in vederea obtinerii de profit; 
50. Initiaza si organizeazas actiuni de coopcrare tehnico-economica si stiintifica cu agenti i 

economici si cu fome din tara si din strainatate, in conditiile legii; 
51. Asigura realizarea cercetarilor stiintifice de specialitate, a lucrarilor de amenajare a padurilor si 

proiectarea lucrari lor de investitii, precum si realizarea asistentei tehnice de specialitate prin unitatile 
de profil atestate, in conditiile prevazute de lege; 

52. Urmareste aplicarea in domeniul sau de activitate a rezultatclor cercetarilor stiintifice, in scopul 
modernizarii si perfectionarii gospodaririi padurilor; 

53 . Participa cu produse specific fondului forestier la expozitii si targuri din tara si din strainat<. , 
puatnd organiza, la randul sau, asemenea manifestari; 

54. Asigura desfasurarea corespunzatoare a activitatii de propaganda, ziaristica si publicitate, 
specifica obiectului sau de activitate; 

55. Valorifica materialul lemons confiscate, sumele obtinute avand destinatia prevazuta de lege; 
56. Reprezinta in justitie, in nume propriu, dreptul de administrare in doemniilecare constituie 

obiectul sau de activitate. 

CAPITOLUL IV - PATRIMONIUL 

Art.7. REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE R.A, are in administrare 
fondul forestier proprietate publica a mw1icipiului Sacele, inregistrat ca atare in amenajamentele 
silvicc si in cercetarea statistica SIL V 1, actualizat pe baza intrarilor ~i cedarilor de terenuri legal 
efectuate. 

Art.8. 1) REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE R.A., poate avea Lm 

patrirnoniu propriu format din bunuri mobile sau imobi le dobandite conform legii. Regia poseda, 
foloseste si dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in proprietate, in vederea realizr,· .. 
scopului pentru care a fost constituita, in conditiile prevazute de lege; 

2) Bunurile proprietate publica a Mun. Sacelc, administrate de Regia Publica Locala A 
Padurilor Sacele R.A, fiind inalienabile se evidentiaza in mod distinct in palrimoniul acesteia, cu 
exceptia fondului forestier care figureaza in inventarul public si are regimul prevazut de Iege. 

CAPITOLUL V - STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA 

Art.9. 1) REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE R.A, poatc avea in structura 
sa subunitati fora personalitate juridica : sectii si alte subunitati pentru gestionarea padurilor , 
exploatarea padurilor si prelucrarea primara a lemnului, precum si pentru intretinerea si repararea 
drumurilor, pepiniere silvicc, crescatorii de vanat, pastravarii, sectii de productie pentru impletituri din 
nuielc de rachita si centre pentru recoltarea, prelucrarea si valorificarea lemnului, a fructelor de padure, 
a ciupercilor comestibile din flora spontana, a plantelor medicinale si a carnii de vanat, magazine 
proprii de prezenlare si desfacere a produselor specifice fondului forestier si cinegetic, club sportiv, 
fabrici sau atelierc, adminislratii de parcuri nationale, naturale si arii protejate, prccum si alte subunitati 
fara personalitate juridica, nccesare obiectului de activitate, care fw1ctioneaza ca puncte de lucru, in 
conditiile legii. 
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2) Infiintarea, respectiv incetarea activi tatii subunitatilor prevazute la alin. I, se stabilesc 
prin hotarare a consiliului de administratie al regiei si se aproba prin hotararea consiliului local al Mun. 
Sacele. 

Art.10. 1) In cadrul REGIEI PUBLICE A PADURILOR SACELE R.A. functioneaza directii 
de specialitate, servicii, birouri, compartimente si oficii. 

2) Numarul, organizarea si atributiile acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului de 
adrninistratie si sc aproba de catre consiliul local. 

3) REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE R.A. se poate asocia cu alte 
regii si societati comerciale sau cu terte persoane fizice si juridice, romane sau straine, in conditiile 
legii, pentru realizarea unor activitati de interes comun, corespunzatoare obiectului sau de activitate , 
cu aprobarea prealabila a Consiliului de administratie si a consiliului local. 

CAPITOLUL VI - ORGANELE DE CONDUCERE 

Art.11. Organul de conducere al REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR SACELE R.A 
este consili ul de adrninistratie si directorul general. 

Art.12. 1) Consiliul de administratie al REGIEI PUBLICE LOCALE A P ADURILOR 
SACELE R.A. este numit de catre Consiliul local al Mun. Sacele ca si Autoritate Tutelara si este 

( constituit din 7 membrii : 
- un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, licentiat l'n ~tiinte economice sau juridice ~i 

cu experienta In domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de eel putin 5 ani de 
la data obtinerii diplomei de studii superioare; 

- un reprezentant al autoritatii publice tutelare, cu experienta de eel putin 5 ani in domeniul de 
activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de societati ori regii autonme 

- 5 persoane cu experienta in administrarea sau managementul unor regii autonome sau 
societati, inclusiv societati din domeniul privat. Aceste persoane nu pot fi functionari publici sau alte 
categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice. 

In cazul reprezentantului Ministerului Finantelor Publice, numirea se face la propuncrea acestei 
ins ti tutii. 

2) Membrii consiliului de adrninistratie sunt nurniti pentru o perioada de 4 ani , manclatul 
acestora putand fi reinoit ca urmare a unui proces de evaluare; 

3) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati conform legii in conditiile stabilite 
in contraclul de mandat; 

4) Membrii consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de l consiliu de 
( ' administratie a intreprinderilor publice. 

(5) Majoritatea mcmbrilor consiliului de administrape este formata din administratori 
neexecutivi ~i independenti , in sensul art. 13 8/\2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu moclificarile ~i 

completarile ulterioare. 
(6) Desemnarea membrilor consiliului de administra1ie va fi fiicuta in baza unci evaluari 

sau selectii prealabile efectuate de o comisie organizata la nivelul autoritatii publice lute lare, iar in 
cazul reprezentant·ului Ministerului Finantelor Publice de o comisie organizata la nivclul acestei 
institutii. Pentru desemnarea reprezentantului autoritatii publice tutelare ~i a celorlalti 1-5 
administratori, autoritatea publica tutelara poate decide ca in procesul de selectie comisia sa fie asistata 
sau ca selcqia sa fie efectuata de un expe1i independent, persoana fizica sau juridica. specializata in 
recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate, In conditiile legii. 

Criteriile de selectie a administratorilor sunt stabilite conform prevederilor OUG 109/2011 cu 
modificarile si completarile ultcrioare 

(7) Anuntul privind selectia membrilor consi liului de administratie se publica prin grija 
autoritatii publice tutelare eel putin l'n doua ziare economice ~i/sau financiare cu larga raspandire ~i, 

prin grija pre~edintelui consi liului de administratie, pe pagina de internet a lntreprinderii publice. 
Acesta trebu ie sa includa conditii le care trebuic :lntrunite de candidati ~i criteriile de evaluare a 
acestora. Selcctia se realizeaza cu rcspeclarea principiilor nediscriminari i, tratamentului egal ~i 

transparentei. 
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(8) Lista rnembrilo1 consiliului de administratie $i CV-ul fiecarui administrator se publica, prin 
grija pre$edintelui consiliului de administratie, pe pagina de internet a regiei autonome pc lntreaga 
durata a mandatului acestora. 

(9) /\utoritatc publica tutelara incheie cu administratorii REGIEI PUBLICE LOCALE A 
PADURILOR S/\CELE R.A. contracte de mandat avand ca obicct administrarca regici autonomc, care 
constituie anexa la actul administrativ de numire 

(10) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati conform legii, in conditiil e stabi lite in 
contractul de mandat. 

11.) a. Remuneratia rnembrilor consiliului de administratie estc stabilita de catre autoritatea 
publica tutelara prin contractul de mandat, in structura si limitele prevazute de art.8 , alin .(3) si alin. (4) 
din OUG nr. I 09/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarilc si 
completarile ulterioarc. 

b. Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de adminislratie este formata dintr
o indemnizatie fixa lunara $i o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depa$i de doua ori 
media pe ultimele 12 luni a ca$tigului salarial mcdiu brut lunar pentru activitatea desfii$urata conform 
obiectului principal de activitate lnregistrat de regia autonoma, la nivel de clasa conform clasifica1ici 
activitati lor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. 
Componenta variabila se stabile$te pc baza unor indicatori de performanta financiari $i nefinanciari 
negociati $i aprobati de autori tatca publica tutelara, di feriti de cei aprobati pentru administratorii 
executivi, deterrninati cu respectarea metodologiei prevazute la art. Y'l alin . (5) din OUG nr. 109/2011 
$i care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome $i asigurnrea respectL 
principiilor de buna guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate 
depa$i max imum 12 indem11izati i fixe lunare. 

c. Remuneratia mcmbrilor executivi ai consiliulu i de administratie este formata dintr-o 
indemnizatie fixa lunara care nu poate depa$i de 6 ori media pe ultimele 12 luni a c3$tigului salarial 
mediu brut lunar pentru activitatea desfii$urata conform obiectului principa l de activi tate lnregistrat de 
regia autonoma, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comw1icat 
de Institutul National de Statistica. anterior numirii , $i dintr-o componenta variabi la. Componenta 
variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari $i nefinanciari, negociati $i aprobati de 
autoritatea publica tutelara, dife1'iti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi , dcterminati cu 
respectarea metodologiei prevazute la art. 3AI alin . (5) din OUG nr. 109/2011. 

d. lndemnizapa fixa lunara a membrilor consiliului de administrape stabilita In conditiile 
lit. b si c poate fi diferentiata In functie de numarul de $edinte la care partic ipa, de atributiile In cadrul 
unor comitete consultative $i de alte atributii speci.fice stab ilite prin contractul de mandat. 

e. Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sc 
revizuie$te anual, In functie de nivelul de realizarc a obiectivelor cuprinsc in planul de adrn inistrare $i 
de gradul de lndeplinire a indicatorilor de performanta financiari $i nefinanciari aprobati de autoritat' 
publica tutelara, anexa la contractul de mandat. 

f. In cazul in care domiciliul membrilor consiliu lui de adminis tra~ie, la data descmnarii, 
este In alta localitate decat cea a sediului social al reg iei autonome, accstora li se pot rambursa sau 
deconta cheltuieli le de transport $i cazare pentru participarea la $edintele de lucru, de catre regia 
autonoma. 

g. Prevederile lit.f nu se aplica In cazul In care membrii consiliului de administrati e au 
sau obtin re$edinta In localitatea !n care 'l$i are sediul soci.al regia autonoma. 

Remw1eratiile membrilor neexecutivi sunt corespunzatoare unui program de lucru 
integral , respectiv pentru participarea la toate activitatiile impuse ale consiliului de aclministratie , ea 
fiind diminuata proportional cu neparticiparea la activ itati. 

Art.13. Consiliul de administratie al REGIEI PU BLICE LOCALE A P ADURILOR SACELE 
R.A isi desfasoara activitatea in conformitate cu preveclerile prezentului Statut si a Regulamentului de 
organizare si functionare si hotaraste in toate problemele priv incl activitatea REGTEI PUBLICE 
LOCALE i\ P ADURILOR SACELE R.A., cu exceptia celor care, potriv it legii, sunt date in 
competenta altor organe. 
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Art.14. Consiliul de administratic delega, confonn prevederilor mt. 18 din OUG 109/2011 cu 
rnodificarile si completarile ulterioare, si a hotararii autoritatii publice tutelare, conducerca executiva 
directorului genaral care va reprezenta regia autonoma in raporturile cu tertii si in justitie. Numirea 
di rectorului general se face cu respectarea prevederilor OUG 109/201 1 privind guvernanta corporativa 
a intreprinderilor publice. 

Directorul general poate fi numit din afara consiliului de administratie sau dintre administratori 
care devine astfel administrator executiv. 

Art. 15 
(1) Regia autonoma, prin consiliul de administratie, 'incheie contract de mandat cu directoru l general. 
(2) Contractul de rnandal este acordul de vointa lncheiat lntre regia autonoma, reprezentata de 

consiliul de administratie, 9i directorul general, care include !n anexa 9i indicatorii de performanta 
financiari ~i nefinanciari, aprobati de consiliul de administratie. 

(3) Directorul general poate fi revocat de catre consiliul de administratie, conform legii, 1n conditi ile 
stabilite 'in contractul de mandat. In cazul 1n care revocarea survine rara justa cauza, directorul general 
in cauza este 1ndreptatit la p lata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pcntru 
desemnarea nou lui director general se apliea, 'in mod corespunzator, prevederile art. 18 din OUG 
109/2011. 

( 4) Remuneratia directorului general este stabilita de consiliul de administratie 9i nu poate · depa9i 
nivelul remuneratiei stabilit pentru mernbrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica 
forma de remuneratie pentru directorul general care !ndeplineste ~i calitatea de administrator. 

(5) Remuneratia este fonnata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita 1n conditiile art. 8 alin. (4) ~ i 
(5) din OUG 109/2011 ~i dintr-o cornponenta variabila stabilita, pe baza recomandarilor temeinic 
motivate, de comisia de speciali~ti In recrutare resurse umane prevazuta la art. 5 alin. (5) din OUG nr. 
109/2011 , sau, dupa caz, de expe11ii independenti !n recrutare resurse umane ale caror servicii au fost 
contractate pentru derularea procedurii de selectie a directorului general pentru REGIA PUBLICA 
LOCALA A PADURILOR SACELE RA. 

(6) Indicatorii de performanta financiari 9i nefinanciari aprobati de consiliul de administratie 
constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorul 
general al regiei autonome. 

Art.16. Consiliul de administratie al REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR Si\CELE 
R.A. are urmatoarele atributi i : 

a) Supune spre aprobare Consiliului local modificarile, in conditiile legii, ale 
Regulamentului de organizare si functionare , ale Statutului, structurii organizatorice si functionale a 
RPLP Sacele RA precum si a unitatilor si subunitatilor din cadrul acesteia; 

( ' b) Propune infiintarea sau, dupa caz, desfiintarea unor subunitati din eategoria celor 
prevazute la art.9 si art. I 0 , din statutul regiei , propuncre ce se aproba de catre consiliul local; 

c) Analizcaza si aproba, in corelare cu obiectivele strategiei nationale in domeniul 
silviculturii, programele de activitate economica, de cercetare, dezvoltare si relehnologizare, pe termen 
scurt, mediu si lung, pentru care finantarea este asigurata din sursele proprii ale REGIEI PUBLICE 
LOCALE A PADURILOR SACELE R.A .. ; 

d) Verifica functionarea sisternului de contro l intern/managerial , implementarea politicilor 
cantabile si reali zarea planificarii financiare ; 

e) Stabileste competentele in domeniile telmic, economico-financiar, juridic side 
personal pentru unitatile si subunitatile din structura sa; 

f) Analizeaza si hotaraste asocierea REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR SACELE 
R.A .. cu alte regii si societati comerciale sau cu alte persoane fizice si juridice, din tara sau din 
strainatate, in conditiile legii, pentru realizarea unor activitati de interes comun, corespunzatoare 
obiectului sau de activitate, cu aprobarea in prealabil a Consi liului de adminstratie si a Autoritatii 
tutelare; 

g) Avizeaza si supune aprobarii consiliului local bugetul de venitmi si cheltuieli precum si 
eventualele modificari (recti (icari) sm venite in cursul anului ; 

h) Aproba bilantul contabil s i contul de profit si p ierdcri, 
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i) /\nalizcaza si aproba planul de administrare elaborat in colaborarc cu directorul genera l, in 
acord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentic. 

j) Elaboreaza raportul semestrial privind activitatea regiei autonomc, pc care il prezinta 
autoritatii publice tutclare 

k) Negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cu Autori tatea publica 
tutelara; 

1) Asigura integritatea si functionalitatea sistemelor de raportare contabila si financiara ; 
m) Numeste si revoca directorul general si stabilcste remuneratia accstuia; cvalucaza acti vitatea 

acestuia; 
n) Monitorizeaza si evalueaza performanta directorului general; 
o) Monitorizeaza si gestioneaza potentialele conflicte de interese de la nivelul organelor de 

administrare si conducere 
p) Supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare 
q) Monitorizeaza cficacitatea practicilor de guvernanta corporativa ale regiei autonome 
r) Raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatori lor de 

performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractul de mandat precum si ale date si 
informatii de interes pentru autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia ; 

s) Supune spre aprobare consiliului local nivelul creditelor necesare, fundamentcaza si solicita 
subventii pentru investitii, pentru actiuni de combatere a unor atacuri masive de daunatori, 
etc; 

t) Stabileste masuri pentru respectarea di sciplinei tehnologice, pentru paza fondului fo rest 
si a bunurilor REGIEI PUB LICE LOCALE A P ADURILOR SA CELE R.A.; 

u) Stabileste preturile produselor specific fondului foresticr si cinegetic , stabileste preluri le de 
pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior si pentru materialele lcmnoase fasonate si 
le supune aprobarii consiliului local ca autoritate pub! ica tutelara; 

v) aproba preturile de pornire la Iicitatie pe baza actelor normative incidente. 
w) Stabilesle tarifele pentru prestarile de scrvicii pentru padurile apartinand persoanelor fizice 

si juridice neasociate; 
x) Stabileste tarifele pentru lucrari , produse si servicii din domeniul sau de activitate , potrivit 

Jegii; 
y) Aproba casarea si scoaterea din uz a mijloacelor fixe , obiccte de inventar etc; 
z) Actioneaza in conditiile prevazute de lege pentru inchirierea unor bunuri din patrimoniul 

propnu; 
aa) Aproba scoaterile temporare din fond forestier si le supune aprobarii autoritatii publ ice 

tutelare, respectiv consiliului local; 
bb) Supune aprobarii Consiliului local responsabil patrimonial , scoaterile definitive din fond 

foreslier national; 
cc) Stabileste investitiile care wmeaza sa fie realizate , potriv it obiectului sau de activitate s 1 

care se finanteaza din surse proprii sau alte surse , potrivit legii , cu aprobarea consiliu lui 
local; 

dd) Solutioneaza contestatiile salarialilor din cadrul regiei impotriva masurilor disciplinare si 
administrative aplicate potrivit competentelor prevazute de lege; 

ee) Aproba orice alte masuri privind activitatea REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURTLOR 
SA CELE R.A. ., potrivit legii. 

Art.17) 1.) Consiliul de administratie al REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURJLOR 
SACELE R.A .. se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna, la convocarea presedintelui cons il iului 
de administralie sau a directorului general al acesteia si ori de cate ori este necesar , la convocarea 
directorului general sau la cererca unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, in 
sedinta extraordinara. 

Secretariatu I Consi liului de adminislratie va fi asigmat de catre unul din mcmbrii 
acestuia, desemnat de Prescdinte in cadrul primei sedinte. Sedintele consiliului de administralic var fi 
consemnate in procese vcrbale insusite de toti membrii participant i. In baza proceselor verbalc de 
scdinla consil iul de administratic va emite hotarari. 
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( 

2.) Consiliul de administratie 1~i elaboreaza cu respcctarea prevederilor prezentului 
statut si a cadrului legal aplicabil, un Regulament de organizare si functionare pe care il va supune 
aprobarii autoritatii tutelare, respectiv Consiliului Local al Mun. Sacele. 

Art.18. 1) Consiliul de administratie poate atrage in activitatea sa de analiza a unor probleme 
complexe specialisti din diferite sectoare. 

2) Activitatea specialistilor atrasi pentru solutionarea unor probleme complexe va 
putea fi remunerata ; nivelul remuneratiei va fi stabilit de catre Consiliul de administratie al Regiei, in 
conditiile legii. 

Art.19 In cadrul Consiliului de administratie se constituie comitetul de audit format din trei 
administratori neexecutivi si independenti. 

Art. 20. Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare 
intereselor regiei trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni 
si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune; aceea~i obligatic o are 
administratorul in cazul in care sotul sau sotia sa , rudele ori afinii sai pana la gradul IV inclusiv sunt 
interesa~i intr-o anumita operatiune. 

Art.21 (1) Membrii consiliului de administratie 1~i exercita mandatul cu prudenta ~i diligenta 
unui bun administrator. 

(2) Adrn inistratorul nu 1ncalca obligatia prevazuta la alin. (1 ), daca In momentul luarii unei decizii 
de afaceri el este In mod rezonabil 1ndreptatit sa considere ca actioneaza In interesul regiei autonome ~i 
pe baza unor informatii adccvate. 

(3) Decizie de afaceri, In sensul prezentei ordonante de urgenta, este orice decizie de a lua sau de a 
nu lua anumite masuri cu privire la administrarea regiei autonome. 

(4) Membrii consiliului de administratie 1~i vor exercita mandatul cu loialitate, In interesul regiei 
autonome. 

(5) Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale $i secretele 
comcrciale ale regiei autonome, la care au acces In calitatea !or de administratori. Aceasta obligatie le 
revine ~i dupa 1ncetarea mandatului de administrator. 

(6) Continutul ~ i durata ob ligatiilor prevazute la alin. (5) sunt stipulate In contractul de mandat. 
(7) Administratorii sunt raspunzatori de 'indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de lege $i de actul 

de 1nfiintare. 
(8) Administratorii raspund pentru prejudiciile cauzate regiei autonome prin acte le 1ndeplinite de 

directori, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de 1ndatoririle 
functiei lor. 

(9) Administratorii sunt solidar raspw12atori cu predecesorii lor imediati daca, avand cuno~tinta de 
neregulile savar~ite de ace~tia, nu le comunica auditorilor interni ~i auditorului financiar ~i nici 
autoritatii publice tutelare. 

(10) Raspunderea pentru acteJe savar$ite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se 1ntinde $i 
la administratorii care au Ia.cut sa se consemneze !n registrul deciziilor consiliului de administratie 
1mpotrivirea lor $i i-au 1ncuno~tintat despre aceasta, In scris, pe auditorii interni, auditorul fi nanciar $i 
autoritatea publica tutelara. 

(11) Actiunea In raspundere 1mpotriva administratorilor este introdusa de autoritatea publica tutelara, 
prin conducatorul acesteia. 

Art. 22 (1) Evaluarea performantelor regiilor autonome de catre autoritatea publica tutelara se 
face anual ~i vizeaza $i 1ndeplinirea obligatiilor ce revin administratorilor, conform contractului de 
mandat ~i obiectivelor ~i indicatorilor de performanta financiari ~i nefinanciari, aprobati de autoritatea 
publica tutelara. Un exh·as al raportului de evaluare se publica pe pagina de internet a autoritatii publice 
tutelare, pana la data de 31 mai a anului urmator celui pcntru care se efectueaza evaluarea. 

(2) Pentru realizarea evaluarii, autoritatea publica tutelara poate fi asistata de un expert independent 
sau de un comitet de experti independenti, ale caror servicii sunt contractate In conditiile legii. 
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Art. 23. (1) Conducerea executiva a rcgiei se exercita de catre directorul general. Remuneratia 
accstuia va fi stabilita la nivelul celei prevazute pentru un administrator executiv. 

(2) Atributiile principale ale directorului general sunt: 
a) Asigura organizarea, conducerea si gestionarea activitatii curente a REGIEI PUBLICE 

LOCALE A PADURILOR SACELE R.A. ; 
b) Intocm este trimestrial un raport cu privire la activitatea de conducere executiva ~i cu privire 

la evolutia regiei, care va fi comunicat consiliulu i de administra1ie si autoritatii tutclare. 
Anual va intocmi un raport cu privire la remuneratii si alte avantaje acorclate 
administratorilor si directorului gcnral , pe care il prezint autoritatii publice tutelarc. 

c) Raspunde, in conditiilc legii, de ducerea la indeplinire a obiectivelor si criteriilor de 
performanta manageriala stabili te pentru REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURJLOR 
SACELER.A. 

d) Stabileste masuri , potrivit legii, pentru angajarea raspunderii disciplinare, materiale, 
civile,penale sau contraventionale a angajatilor REGIEI PUBLICE LOCALE A 
PADURILOR SACELE R.A .. in ca7.ul neindeplinirii de catre acestia a obligatiilor de 
servi ciu ce le revin; 

e) Angajeaza personalul din subordine , negociaza si inchcie contractele individuale de munca 
ale salariatilor , in conformitate cu contractul colectiv de munca si cu bugetul de venituri si 
cheltuicli aprobat; 

f) Participa, din partea regiei, la negocierea cu sindicatele sau reprezcntaniii salaria~iilor, a 
continutului contractului colectiv de rnunca ce sc lncheie la nivel de regie, confo, 
dispozitiilor legate il1 vigoare ; 

g) Reprezinta si angajeaza, REGIA PUBLICE LOCALE A PADURILOR SACELE R.A. prin 
semnatura , in relatiile cu tertii si in justitie in limita competentelor aprobate de consiliul de 
administratie si in conditiile legii; 

h) Este ordonator de credite in conditiile prevazute de lege in cazul in care regia este 
beneficiara unor imprumuturi nerambursabile. 

i) Urmare$te ~i raspunde de aplicarea corespunzatoare a organigramei ~i a statului de functii 
aprobate de consiliul local ; 

j) Asigura conducerea activitatii curente a regiei, derularea corespunzatoare $i rcalizarea 
cantitativa ~i calitativa a programelor aprobate, precum ~i crearea tuturor conditiilor pentru 
realizarea productiei la un nivel tehnic corespunzator, In conditii de eficienta economica a 
tuturor activitatilor pe care le des:Ia~oara ~i de protectie a mw1cii ; 

k) Stabi le$te ~i aproba prin fi~a postului, sarcinile ~i atributiile de serviciu ce revin salariatilor 
din cadrul ocolului $i urmare$1e modul de desfa$urare a acestei activitati pentru fiecare 
angajat. 

l) Raspundc de executarea corespunzatoare a tuturor lucrarilor silvicc , in conformitate r 
Normele telmice in vigoare ; 

m) Urmare$te $i raspunde de modul 111 care se respecta regulamentul de vanzare a masei 
lemnoase, normele de exploatare a masei lemnoase de catre agentii economici, solutionarea 
litigiilor intervenite 111 legatura cu exploatarea lenmului, stabilirea corecta a cuantumului 
fizic ~i valoric al prejudiciilor produse In parchete $i lncasarea contravalorii acestora de la 
persoanele vinovate ; 

n) Organizeaza ~i unnare$te efectuarea receptiilor tehnice la obiectivelc de investiti i din 
fonduri proprii . Pentru obiectivele de constructi i finantate din fonduri bugetare, face 
propuneri Consiliului de Administratic pentru constituirea cornisiei de receptie ; 

o) Urmare~te realiza.rea, In termenele stabilite, a programelor de investi~ii, aprobate de 
Consiliul de Administratie, finantate din surse proprii, precum ~i cele finantate din bugetul 
de stat sau local. ; 

p) Ia rnasuri de aprovizionare tehnico- materiala, prin incheierea contractelor cu agenti 
economici din tara sau lansari de comenzi pentru procurarea materiilor prime, materialelor, 
combustibililor $i a celorlalte bunuri materiale, precum ~i a uti lajelor tehnologice nccesare 
bunei dcsra~urari a activitatii ; 

q) Propune organizarea $i valorifica prin licitatia mij loacelor fixe a probate la casare de 
Consiliul de Administratic ; 
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r) Incheie contracte economice cu agentii cconornici, pentru valorificarea la intern si la export 
a tuturor produselor din sectorul silvic In conditii de cficienta economica, incheie contracte 
de credite pentru activitatea de productie ~i de investitii, raspunzand de rambursarea 
acestora in termen ; 

s) Stabile$te ~i ia masuri pentru respectarea disciplinelor tehnologice pentrn paza fondului 
forestier precum ~i a bunurilor unitatii $i aproba documentele incheiate pentru prejudiciile 
produse, 'in conditiile prevazute de lege ; 

t) Urmare~te ~i raspunde de respectarea de catre personalul angajat a confidentialitatii 
afacerilor 1ncheiate, precum $i a secretului preturilor prevazute in contracte ; 

u) Raspunde de dotarea 1n conditii corespunzatoare a pcrsonalului silvic cu echipament de 
serviciu, de protectia muncii $i de lucru, pe plan local, in conditiile legii ; 

v) Urmare$te ~i raspunde de lncadrarea 1n normele de consum la materiale, energie, 
combustibili, etc, $i ia masurile legale 'in cazul depa$irii acestora; 

w) Urmare$te $i raspunde de valorificarea superioara, inclusiv calitativa a masei lemnoase, In 
limitele posibilitatilor padurii ; 

x) Urmare$te desfacerea productiei proprii In conditii profitabile pe teritoriul tarii ; 
y) Analizeaza $i aproba prestatiile de servicii de specialitate, la cerere $i contra cost, catre 

populatie, privind exploatarea materialului lemnos pentru nevoile locale, transport $i Jucrari 
cu utilajele din dotare, inclusiv debitari de material lemnos la instalatii proprii ; 

z) Organizeaza $i raspunde de exercitarea controlului financiar preventiv $i controlului 
gestionar de fond asupra gospodaririi mijloacelor materiale $i bane$ti, precum $L 
inventarierea acestora, in conditiile prevazute de lege ; 

aa) Asigura indeplinirea prevederilor contractului colectiv de munca ; 
bb) Organizeaza ~i raspunde de conducerea contabilitatii conform legii ; 
cc) Urmare~te $i raspunde de valorificarea imediata a stocului de marfa produs, a incasarn 

integrate $i la timp a contravalorii marfurilor livrate la intern ~i extern a contravalorii 
prestatiilor executate pentru diver$i terti ; 

dd) Raspunde de asigurarea conditiilor de munca, pen tru prevenirea $i evitarea accidentelor, 
bolilor profesionale $i a oricarui eveniemnt Jegat de munca , in conformitate cu obligatiile 
prevazute de legile in vigoare ; 

ec) Gestioneaza ciocanele silvice de marcat potrivit reglementarilor stabilite de autoritatea 
publica centrala care raspunde de silvicultura; 

fl) pw1e la dispoz itia reprezentantului organizatiei de sindicat din regie, date privind 
administrarea regiei, 111 baza unei solicitari scrise; 

gg) constituie garantiile banesti prevazute de Jege; 
hh) exercita mandatul incred intat, personal $i cu loialitate, competenta $i diligenta unui 

profesionist, potrivit clauzelor contractului de mandat, a statutului si regulamnetului de 
organizare si functionare a regiei ~i ale legii; 

ii) sa i$i foloseasca toata priceperea, experienta $i toate mij loacele ce-i var fi puse la dispozitie 
de catre Regie, In vederea conducerii activitatii acesteia astfel meat sa ajunga la J:ndeplinirea 
prevederilor din bugetul de venituri ~i cheltuieli aprobat de autoritatea competenta; 

jj) formuleaza propuneri adresate consiliului de administratie referitoare la programul anual de 
activitate $i strategia de perspectiva a Regiei. 

kk) Indeplineste orice alte atributii prevazute in legislatia specifica ; 

Art.24. In exercitarea atri butiilor sale, directorul general ernite ordine si decizii. 
Prevedcrile art. 14-16 alin. l -4 din OUG I 09/201 1 se aplica , in mod corespunzator si 

directorului general al Regiei. Actiunea in raspundere impotriva directorului este introdusa de consiliul 
de administratiei al Regiei. 

CAPITOLUL VII - llUGETUL DE VENITURI SJ CHELTUIELI SI REZULTATUL 
ACTIVITATII 
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Art.25. 1) REGI/\ PUBLICA LOCALA A PADURlLOR SACELE R.A.. asigura din ven iturilc 
realizate in activitatea proprie, acoperirea tuturor cheltuielilor, realizarea investitiilor, amorti zarea 
invcstitiilor precum si obtinerea de profit; 

2) Profitul realizat in activitatea REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR 
SACELE R.A. va fi repartizat conform legii, in functie de realizari. 

Art.26 I) REG IA PUB LI CA LOCALA A PADURILOR SA CELE R.A. intocmeste anual 
bugetul de venituri si cheltuieli si situatii financiare, in conditiile legii, dupa modelcle stabi li te de 
Ministerul Finantelor Publice , 

2) bugetul de venituri si cheltuieli se supune spre avizare consiliului de adrninistratie si 
spre aprobarea consiliului local ; 

3) Situatiile .financiare se supun spre aprobare consiliului de adrn inistratie, potri vit legii; 
Art.27. REGIA PUBLICJ\. LOCALA A PADURILOR SACELE R.A.poate contracta credite 

bancare, sponsorizari , donatii, imprumuturi interne sau externe rambursabile sau nerambursabile, 111 

conditiile lcgii , in mma aprobarii de catre consiliul local. 

Art.28. REGIA PUBLICA LOCALA A PADURJLOR SACELE R.A. poate constitui, potrivit 
Iegii fonduri necesare realizarii obiectului sau de activitate si anume: 

Fondul pentru conservarea si regenerarea padurilor; 
Fondul pentru reparatii si intretinerea drumurilor si a cailor de acces 
Alte fonduri, potrivit dispozitiilor legate in vigoare cu aprobarea consiliului de admin istraC 

Art.29. REG IA PUBLICA LOCALA A P ADURJLOR SACELE R.A poate beneficia de 
alocatii de la bugetul de stat, de la bugetele locale si din altc surse de finanantare, in conditiile 
prevazute de actele normative in vigoare. 

Art.30. Operatim1ile de-incasari si plati ale REGlEI PUBLICE LOCALE A PADUIULOR 
SACELE R.A se efectueaza in conturi deschise la banci, in limitele stabilite de Banca Nationala a 
Romaniei. Pentru necesitati curente REGIA PUBLICA LOCJ\.LA A PADURILOR SACELE R.A 
poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei s i in valu ta in conditiile legii prin caseria proprie. 

Exercitiul financiai· inccpe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 3 J dccembrie ale 
fiecarui an. 

Art.31 (1). Se constituie un Comitet de audit format din trei administratori neexecutivi si 
independenti. 

(2) Situatiile financiare ale Regiei sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de 
catre auditori statutari. 

Capitolul IX. DIZOL V AREA SI LICHIDAREA REGIEI 

Art. 32. Regia poate fi dizolvata prin : 
(1) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate ; 
(2) prin hotai·area consiliului local ; 
(3) prin falimentul regiei. 

( 

Art. 33. Dizolvarea regiei are ca efect deschiderea procedurii lichidarii care se efectueaza in 
conditiile legii. 

Art. 34. Odata cu dizolvarea reg1e1 autoritatea publica tutelara hotaraste cu pnv1re la 
repartizarea ~i lichidarea patrimoniului. 
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CAPITOL UL X - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE 

Art.35. Relatiile cu alte regii, cu societati comerciale din tara si din strainatate, precum si cu 
alte te1te persoane fizice sau juridice se var desfasura pe baze contractuale, in conditiile legi i. 

Art.36. Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile si cu reglernentarile lcgale in domeniu. 

MUNICIPIUL SACELE, 
CONSILIUL LOCAL 

PRTI\f PRIMAR 

~ 

PRE$EDINTE J?9 DINTA 

CONSILIE LO AL 
Ing. VOICESC 

TEON 

INTOCMIT 
CJ DASCALU BIANCA 

CJ MUSCA NICU$~ 
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