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HOTARAREA Nr. 215 Data: 26.09.2019 

ROTA.RARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind numirea membrilor Consiliuh.li de Administrafie al 

Regiei Publice Locale a Paduriior Sa cele R.A. 

Consiliul Local a l Municipiului Sacele, Intl.unit in ~edinta ordinara in data de 26.09.2019, 
Analiziind Referatul de aprobare nr. 67739/04.09.2019 al Initiatorului - Primar - ing. Popa Virgil, 

precum ~i necesitatea numirii Consiliului de Administratie al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A.; 
Vazand Raportul final nr. 59167/24.07.2019, mtocmit de catre expertul independent in recrutarea 

resurselor umane, precum ~i Propunerea nr. 60147/29.07.2019 a Comisiei de evaluare/selectie a membrilor 
Consiliului de Administratie al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A., constituita prin H.C.L. nr. 
36/28.02.2019 ~i Dispozitia Primarului nr. 434/12.03.2019, precum ~i propunerile !acute de catre aceasta 
comisie in baza selectiei prealabil realizata; 

Tinand cont de faptul ca Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. se afla sub autoritatea 
Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

Vaziind Raportul de specialitate nr. 67737 I 04.09.2019 al Compai1imentul Resurse Umane ~i 
A vizele Comisiilor de specialitate; 

Luiind in considerare amendamentul formulat de d-1 consilier local Jitaru Gheorghe, 1n sensul stabilirii 
indemnizatiei in cuantum egal cu indemnizatia neta de consilier local ~i conditionarii acesteia de prezenta 
efectiva la ~edinte ~i care a fost adoptat cu 16 voturi, 1 abtinere (d-1 Panait Bian Cristian nu participa la vot); 

Avand 1n vedere prevederile art. 5 alin (3) ~i alin. (5) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind 
guvernanta corporativa a 1ntreprinderilor publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; art. 44 alin. (7), 
alin. (9) din Anexa nr. 1, anexa 1 b ~i anexa 2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 
corporativa a 1ntreprinderilor publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; ale H.C.L. nr. 227/25.10.2018 ~i ale HCL nr. 36/28.02.2019; 

In temeiul ai1. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a); art 133 alin. (1); art 134 alin. (1), lit. a); art. 139 alin. (1), 
alin. (6), alin. (12); ait 196 alin. (1) lit. a); art 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se numesc ca membri in Consiliul de Administratie al Regiei Publice Locale a Padurilor 
Sacele R.A., pentru o· perioada de 4 ani, mmatoarele persoane: 

l.Com~a Eugen, din partea Autoritatii Tutelai·e 
2. Lorincz Istvan Janos 
3.Munteanu Horatiu George 



4. Cretu Valentin 
5. Panait Andreea Maria. 

Art. 2. Se aproba modelul - cadru al Contractului de mandat de administrare, potrivit anexei 1 ~i 
stabilirea indicatorilor de performanta financiari ~i nefinanciari, conform anexei nr. 2, ce fac parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 3. Se stabile~te remuneratia administratorilor In cuantum egal cu indemnizatia neta de consilier 
local. Remuneratiile membrilor neexecutivi sunt corespunzatoare unui program de lucru integral, respectiv 
pentru participarea la toate activitatile impuse ale consiliului de administratie, ea fiind diminuata proportional 
cu neparticiparea la activitati. 

Art. 4. Se mandateaza Primarul Municipiului Sacele, ing. Popa Virgil, sa semneze Contractele de 
mandat ale membrilor Consiliului de administratie al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A. 

Art. 5. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate ~i R.P.L.P. Sacele R.A. raspund de 
ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari. 

\ 

PRE~EDINTp DE SEDIN;J1A 
CONSILIER LOCAL 
MURE~AN D~N MA:)UYS 

Redactat: Insp. Aciiroaie Elena/I Oexf 

CONTRASEMNAT 
S ECRETARUL GENERAL AL MUNICIPillLUI SA CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

voturi pentru, 4 1mpotrivii F Hotararea a fost adoptata: Art. 1. : Com~a Eugen: 13 
Lorincz Istvan Janos: 14 voturi pentru, 3 impotriva 
Munteanu Horatiu George: 14 votmi pentru, 2 tmpotriva, 1 buletin nul 
Cretu Valentin: 12 voturi pentru, 5 1mpotriva 
Panait Andreea Maria: 12 votwi pentru, 5 impotriva 

( 

D-1 Panait Bian Cristian nu participa la dezbaterea ~i adoptarea proiectului 
de hotarare, absentand din sala. 

Art. 3. : 17 voturi pentru, 0 lmpotriva, 0 abtineri (D-1 Panait Bian Cristian nu 
participa la dezbaterea ~i adoptarea proiectului de hotarare, absentand din sala. 

Nr. consilierilor In functie: 19 . ( 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 18 

Prezenta hotarare s-a difuzat la: 
1 ex. Institutia Prefectului Bra~ov 
1 ex. Dosar colectie 
1 ex. Dosar ~edinta 
1 ex. D-1 Primar 

- 6 ex . Compa1timentul Resurse Umane 



( 

ROMANIA 
JUDETUL BRASOV 
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI SACELE 

A11exa I la HCL 11r. 215126. 09.2019 

CONTRACT DE MANDAT 

Incheiat astazi , lntre: 
~~~~~~--~~-

Consiliul local al Municipiului SA CELE ( denumit In continuare ,,mandant"), cu 
sediul In Municipiu l Sacele, str. P-ta Libertatii nr.1 3, reprezentat prin domnul Popa Virgil, 
Primar al Municipiului Sacele, In calitate de reprezentant al autoritatii publice tutelare, 

~l 

Domnul I Doamna (denumit In continuare administrator), 
membru al consiliului de administratie al Regiei P ublice L ocale a Padurilor Sacele R.A, 
domiciliat In loc. , str. m. __ , bl. ___, sc. __ , ap. 
_ , jud. , legitimat cu CI seria _ _ nr. emisa de la 
data de , CNP , apelabil la urmatoarele 
numere de telefon: - ------

Avand In vedere ca: 

in urma adoptarii H.C.L. nr. din data de , In conformitate 
cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a lntreprinderilor publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Dl./Dna. a fost numit membru in 
Consiliului de Administratie, iar acesta a acceptat 'in mod expres numirea, urmand sa exercite 
lmpreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administrafie, atributiile prevazute de Legea nr. 
31/1990, de Regulamentul de Organizare si Functionare al regiei ~i de O.U.G. nr. 109/2011 

S-a incheiat prezentul contract de mandat In conditiile ~i limitele ce urmeaza a fi 
prezentate mai jos ~ i In aplicarea urmatoarelor acte normative: O.U.G. nr. 109/20 11 privind 
guvernanta corporativa a lntreprinderilor publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
art. 87 alin. (5), art. 129 alin 2 lit. d) din OUG nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, Legea 
privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome ~i societati comerciale nr. 
15/ 1990, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Cap. I. - Obiectul contractului 

Obiectul prezentului contract consta In lndeplinirea de catre mandatar, 'in numele ~i 

pentru mandant In confonnitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil, In vigoare, a 
Regulamentului de Organizare ~i Functionare al regiei ~i cele ale prezentului contract, In 
limitele obiectului de activitate al regiei ~i cu respectarea competentelor exclusive, prevazute de 
legislatia In vigoare precum ~i a recomandarilor cuprinse In ghidurile ~i codurile de guvernanta 
corporativa aplicabile. 

Cap.II - Drepturilc, atributiile ,si obligatiile partilor contractante 

in realizarea prezentului contract, mandantul 1ntelege a mandata mandatarul pentru a 
'indeplini atributiile de mai jos, conform precizarilor de la fiecare punct al prezentului contract. 



( . 

Art. 1. Drepturile parplor contractante. 
1.1. Mandatarul are urmatoarele drepturi: 

a) de a primi lunar remuneratia stabilita conform art. 11 din prezentul Contract; 
b) de a solicita rambursarea cheltuielilor de deplasare ~i a altor cheltuieli realizate !n 
interesul regiei pe baza documentelor justificative ~i !n conditiile legii; 
c) de a beneficia, alaturi de ceilalti administratori, de asistenta de specialitate pentru 
fundamentarea deciziilor luate In cadrul consiliului; 
d) de a fi asigurat pentru raspunderea profesionala civila privind activitatea sa In cadrul 
Consiliu lui de Administratie, prima de asigurare urmand a fi achitata de regia autonoma pentru 
fiecare administrator, In confonnitate cu Hotararea Consiliu lui local al Municipiului Sacele. 

1.2. Mandantul are urmatoarele drepturi: 
a) de a cere Mandatarului sa-~i exercite mandatul In interesul exclusiv al regiei ~i sa dea 
socoteala pentru modul In care 11 exercita; 
b )de a solicita orice informatii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului ~i 

evaluarea activitatii. 

Art. 2. Mandatarul va lndeplini prin vot atributiile de mai jos, astfel: 
a) aproba directiile principale de activitate ~i strategia de dezvoltare ale regiei autonome; 
b) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor 
cantabile ~i realizarea planificari i financiare; 
c) nume~te ~ i revoca directorii ~i stabile~te remuneratia !or; 
d) cvalueaza activ itatea directorilor, verifica executia contractelor de mandat ale acestora; 
e) elaboreaza lmpreuna cu cei lalti membri ai Consiliului de Administratie ~i prezinta 
semestrial, in cadrul adunarii generate a actionarilor societati i, un raport privitor la activitatea 
de administrare, care include ~i informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale 
directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale regiei 
~i la raportarile cantabile semestriale ale regiei; 
f) !ndepline~te toate actele necesare ~i utile pentru realizarea obiectului de activitate al 
regiei, conform prevederilor legale; 
g) monitori zarea performantei conducerii executive; 
h) asigurarea faptului ca informatia financiara produsa de regia autonoma este corecta ~ i ca 
sistemele de control financiar ~i management al riscului sunt eficace; 
i) respectarea Codului de etica al regiei autonome, aplicabil nu numai angajatilor acesteia, 
ci ~i membrilor consiliului . 

Art. 3. ( 1) Mandatarul accepta acest contract de mandat ~i este tinut sa-~i indeplineasca 
obligatiile contractuale cu loialitatea, prudenta ~i diligenta unui bun administrator, in interesul 
exclusiv al regiei autonome, specific raporturilor juridice cu caracter oneros. 

(2) Mandatarul declara pe proprie raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile de 
incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare, de statutul sau profesional sau de calitatea 
detinuta. 

Art. 4. Pe langa atributiile prevazute la a1t. 2, mandatarul mai este obligat: 
a) sa pmt icipe la un program de formare profesionala cu durata minima de 0 saptamana/an, 
in care sa aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, j uridic, precum ~i In 
orice alte domenii alese de autoritatea tutelara; 
b) sa participe la programe de dezvoltare profesionala continua, in vederea desra~urari i 

unei activitati optime In cadrul consiliului ; 
c) sa asigure pregatirea riguroasa a ~edintelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile 
lucratoare lunar acestui scop, pmticiparea la ~edintele consiliului, precum ~ i In comitetele de 
specialitate; 
d) sa participe la unul sau mai multe comitete consultative lnfiintate la nivelul consiliului; 
e) sa declare, conform reglementarilor interne ~i legislatiei In vigoare, orice confl icte de 
interese existente ~i , in situatii de conflict de interese, sa se abtina de la decizii in cadrul 
consiliului/comitetelor consultative/In exercitarea atributiilor de administrator executiv; 
f) sa aprobe bugetului anual de venituri ~i cheltuieli al regiei autonome; 



( 

( 

g) sa aprobe recrutarea ~i eventuala revocare a conducatorului auditului intern ~i sa solicite 
de la acesta, ori de catc ori solicita, de rapoa1te cu privire la activitatea regiei autonome; 
h) sa aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare ~1 

componenta manageriala elaborata de directorul general al regiei, In condiPile legii ; 
i) sa verifice functionarea sistemului de control intern ~i managerial; 
j) sa negocieze indicatorii de performanta financiari ~ i nefinanciari cu autoritatea tutelara; 
k) sa asigure monitorizarea ~i gestionarea potentialelor conflicte de interese la nivclul 
organelor de administrare ~i conducere; 
1) sa depuna toate diligentele 1n scopul realizarii unei gestionari eficiente a capitalului de 
stat, de catre regia la care este mandatar; 
m) sa pastreze confidentialitatea cu privire la activ itatea regiei pe toata perioada 
mandatului, fiind tinut responsabil de accasta obligatie 1nca un an de la lncetarca prezentului 
contract; 
n) sa ia masuri ca executivul regiei sa transmita mandantului toate datele ~i informatiile 
stabilite de acesta; 
o) sa sesizeze mandantul asupra deficientelor sau neregulilor de natura a periclita normala 
functionare a regiei pe care le constata direct sau indirect. In cazul In care deficientele sau 
neregulile nu pot fi lnlaturate operativ, mandatarul va propune ~i masurile ce le considera ca ar 
trebui luate; 
p) sa furnizeze oricand mandantului, la solicitarea acestuia, informatii ~i date asupra 
exercitiului mandatului sau sau legate de activitatea regiei; 
q) sa elaboreze lmpreuna cu ceilalti membri ai consiliului de administratie, o propunere 
pentru componenta de administrare a planului de administrare, In vederea real izarii 
indicatorilor de performanta financiari ~i nefinanciari, in termen de maximum 30 de zile de la 
data numirii sale; 
r) alte obligatii prevazute de lege ~i regulamentele interne adoptate la nivelul regiei 
autonome. 
s) Sa pastreze confidentialitatea informatiilor cu care intra in contact cu ocazia exercitarii 
mandatului de administrator, obligatia subzistand si dupa incetarea mandatului. 

Art. 5. Obligatiile mandantului : 
In derularea prezentului contract, mandantului Ii revin urmatoarele obligatii : 

a) sa stabileasca remuneratia lunara fixa ~i componenta variabila, pentru executarea 
mandatului sau, revizuita anual, in functie de gradul de lndeplinire a indicatorilor de 
performanta prevazuti In contractul de mandat. 
b) sa acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligatiilor sale; 
c) sa asigure conditiile pentru ca mandatarul sa l~i des!a~oare activitatea prin deplina 
libertate a acestuia In exercitarea mandatului . 

Cap. III - Raspunderea contractuata a partilor semnatare 

Art. 6. Nelndeplinirea ~i/sau lndeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de 
catre oricare dintre pa11ile semnatare ale prezentului contract atrage raspunderea partii aflate In 
culpa. 

Art. 7. Partea care a determinat lncetarea prezentului contract datorita nelndeplinirii 
culpabile ~i/sau lndeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligatiilor asumate, raspunde fata 
de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de 1ncetarea 
contractului. 

Art. 8. Mandatarul raspunde In conditiile legii pentru nerespectarea culpabila: a 
obligatiei de indepl inire a planului de administrare, In scopul atingerii obiectivelor cuprinse in 
acesta si a indeplinirii indicatorilor de perfonnanta financiari ~i nefinanciari, a prevederilor 
prezentului contract, a prevederilor hotararilor adoptate de autoritatea tutelara ~i a prevederilor 
Regulamentului de Organizare si Functionare. 

Art. 9. Asupra membrilor consiliului de administratie se vor efectua doua tipuri de 
evaluari: 

a) autoevaluarea intema a consiliului, comitetelor sale ~i a fiecarui membru al consiliului, 
pentru identificarea punctelor forte ~i a potentialului pentru dezvoltare colectiva ~i individuala, 



( 

in vederea incleplinirii funciiilor cons iliului, cat ~i a conditiilor ajutatoare, clar ~i a proceselor ~i 
competentelor necesare pentru aceste functii ; 
b) evaluarea perfonnanielor colective ale consiiiului ca intreg fata de matri cea profilului 
consiliului efectuata de autoritatea publica tutelara. 

Art. 10. Raspunderea mandantului : 
a) raspunderea mandantului va fi operata in situatia nerespectarii obligatiilor asumate 

prin prezentu l contract, precum ~ i in situatia executarii defectuoase, a neexecutari i totale sau 
paqiale a obligatiilor asumate; 

b) mandantul nu raspundc pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, 
savar~ite de mandatar prin depa~irea competentelor atribuite prin prezentul contract; 

Cap. IV - Plata cuvenita mandatarului si durata mandatului 

Art. 11. Pentru lndeplinirea mandatului sau, mandatarul va pnm1 de la regie, o 
remuneratie in cuantum de ....... lei net. 

Art. 12. Durata mandatului este de 4 ani, tncepand cu data semnarii preznetulu contract. 

Cap. V. incetarea contractului 

Art. 13. Partile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca acesta i~i poate inceta 
efectele in urmatoarele condiiii: 
a) Renuntarea mandatarului la mandatul sau. In acesta situatie, mandatarul este obligat sa 
notifice mandantului - cu eel putin 30 zile inainte - renuntarea sa, in caz contrar ramanand 
obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca; 
b) Revocarea de catre mandant a mandatarului sau, oricand acesta hotara~te; 
c) Schimbari legislative de natura a impiedica asemenea forma de mandatare; 
d) La expirarea perioadei stabilite ca durata a contractului de mandat; 
e) In cazul in care se constata din culpa mandatarului o scadere a performantelor regiei 
fata de anul de referinta; 
f) In cazul nelndeplinirii indicatorilor de performanta financiari ~i nefinanciari existenti la 
nivelul regiei, din motive imputabi le administratorului sau din cauza incalcarii criteriilor de 
integritate stipulate in mandat, inclusiv prin evitarea ~i nedenuntarea conflictului de interese ~i 
sau nerespectarea Codului de etica al regiei autonome; 
g) Decesul mandatarului . 

Cap. VI. - Alte clauze 

Art. 14. Paqile vor modifica contractul de mandat corespunzator reglementarilor Jegale 
intervenite ulterior lncheierii sale ~i care ii sunt aplicabile. Mandantul va putea modifica 
oricand prevederile contractului atunci cand necesitatile o impun. Mandantul exonereaza de 
orice raspundere mandatarul in situatia modificarii sau revocarii intempestive a mandatului sau. 

Art. 15. Mandatarul declara pe propria raspundere, in confomitate cu art. 138 ind. 2 din 
Legea nr. 31/ 1990, ca este administrator 

Art. 16. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul sau altei persoane. 

Art. 17. In executarea mandatului sau, mandatarul va avea in vedere cadrul legal ~i 
criteriile orientative generale sau punctuale, date in scris de mandant. 

Art. 18. Mandantul are dreptul de a declan~a procedurile privind incidenta raspunderii 
mandatarului oricand considera justificat, pentru neexecutarea totala/partiala sau executarea 
defectuoasa a mandatului acestuia. 



Art. 19. Obiectivele ~ i criteriile de performanta ale mandatarului sunt cele aprobate prin 
ancxa 2 la prezenta hotarare 

Art. 20. Litigiile izvorate din lncheierea, executarea, modi.ficarea, 1ncetarea clauzelor 
prezentului contract de mandat sunt de competenta instantelor judecatore~ti de la sediul 
mandantului , In conditiile legii. 

Art. 21. (1) Forta majora este stabilita ~i constatata In conditii le legii. 
(2) Forta majora exonereaza partile contractate de J:ndeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract de mandat, pe toata perioada In care acesta aciioneaza. 
(3) Indeplinirea contractului va fi suspendat In perioada de actiune a fortei majore, dar 

fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau paqilor pana la aparitia acesteia. 
(4) Partea contraclata care invoca forta majora are obligapa de a notifi ca celeilalte parfi , 

In termen de 15 zile calendaristice ~ i In mod complet, producerea acesteia ~i de a lua orice 
masuri care 1i stau la dispozitie 1n vederea limitarii consecintelor. 

(5) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 
6 luni, fiecare pa11e va avea dreptul sa notifice celeilalte parti 1ncetarea de plin drept a 
prezentului contract de mandat, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune
interese. 

Art. 22. Clauzele prezentului contract se completeaza cu dispoziti ile referitoare la 
mandat prevazute de legislatia In vigoare. 

Art. 23. Prezentul contract s-a semnat astazi, _ ____ , 1n 2 ( doua) exemplare. 

MAND ANT, 
Consiliul loca l al Municipiului Sacele 
prin Primai-, 
lug. POPA VIRGIL 

PRIMAR, 
Ing. POPA VIRGIL 

MANDATAR, 

r~d}~e de sedinta 
C01 sili r Local, I 

MlJ SA Dan Marius 

Comp. Resurse Umane 
Magd na ~ARIN 

,_ ---



Nr. 
crt. 

0 
1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
TOTAL 

( 

Anexa 2 la HCL m: 215126. 09.2019 

Criterii de performanta 

Criteriul de performanta Pondere 

1 2 

Cifra de afaceri 0,15 
Profitul brut 0,15 

Rata profitului brut (profit brut x 100 I cifra de 0,15 
afaceri 

Productivitatea muncii (cifra de aface ri I nr. de 0,15 
personal, 52) 

Costuri de exploatare la 1000 lei venituri din 0,15 
exploatare (Tota l costuri de exploatare xlOOO I 

Total venituri din exploatare) 
Recuperarea creantelor comercia le 0,15 

Plati restante 0,10 

1,00 

~·. 
/~"'~:.:- . 

PRIMAR, 
Ing. POPA VIRGIL 

Pres~cti ry e 'de sedinta \ 
Con~ilier Lbcal, 
MURESAN Dan Mabus 

UM Obiectivul de 
perform anta(nivelul programat) 

3 4 
M ii lei 9.000 
Miilei 900 
Ind ice 10% 

M ii lei 173,08 

Lei 920 

Mii lei 450 
M ii lei 450 
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