
 
 
 

 
           R O M A N I A 
Judetul  Caras  Severin 
Consiliul local al Comunei  Slatina  Timis 

 
 

HOTĂRÂREA NR.59 
Din 02.07.2021 

privind exprimarea votului în şedinţa Adunării Generale 

a Asociaţilor Regiei Autonome “OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN” 
 

 
Consiliul Local al  Comunei  Slatina Timis , întrunit în şedinţă ordinară din data 

de 02.07.2021; 
         Avand in vedere adresa fara numar inregistrata sub numarul 3932 din 31.05.2021 la 

nivelul UAT Slatina Timis  privind ,necesitatea si oportunitatea aprobarilor la Regulament 

si a sumelor necesare achizitionarii serviciilor unui expert in selectia membrilor Regiaie 

autonome „Ocolul Silvic Banatul Montan” 

Analizând referatul de aprobare nr.237 /23.06.2021 si proiectul de hotarare 
nr.238/2021 ale Primarului Com.Slatina Timis ,privind necesitatea exprimării votului în 
şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor Regiei Autonome “OCOLUL SILVIC 
BANATUL MONTAN” , şi raportul de specialitate nr. 236/23.06.2021 al 
Compartimentului domeniului public si privat al UAT Slatina Timis, precum şi 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, privind Codul silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Luând în considerare Hotărârea Guvernului Nr. 483/2006, pentru aprobarea 
atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a 
obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, 
precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
139/2005 privind administrarea pădurilor din România. 

Analizând convocatorul nr. 1292/06.05/2021, emis de Ocolul Silvic Banatul 
Montan RA, respectiv ordinea de zi stabilită. 

Văzând notele de fundamentare anexate convocatorului nr 1292/06.05/2021, 
emis de Ocolul Silvic Banatul Montan RA, numerotate Anexa 1 – 5. 

În baza prevederilor art 129 alin. 2 lit. (a), alin. 7 lit. (r), art. 139 alin. 1, art. 196 

alin. 1 lit. (a), art. 197 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1– Se aprobă punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv modificarea art. 12 

din Regulamentul Ocolului Silvic Banatul Montan – R.A., în sensul reducerii 

numărului membrilor consiliului de administrație de la 7 membri la 5 membri, 

conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2– Se punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea remunerației 

membrilor consiliului de administrație al Ocolului Silvic Banatul Montan R.A. sub 



 
 
 
forma unei indemnizaţii fixe lunare în valoare de 500 de lei brut, conform Anexei 1, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

.Art.3– Se aprobă punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv alocarea sumei de 
1.317,84 lei pentru declanșarea achiziționării serviciilor unui expert independent, 
persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea și selecția membriilor în 
Consiliul de Administrație, și desemnarea ocolului Silvic Banatul Montan – R.A. 
pentru a contracta și achita aceste servicii, conform Anexei 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

 

Art.4. – Se ia act de situaţia prezentată la punctul 4 de pe ordinea de zi, 

respectiv situația sumelor de încasat la data de 05.05.2021 conform Anexei 1, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.5 – Se împuternicește primarul Comunei Slatina Timis, domnulRoma  

Gheorghe , cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
Art.6 -Hotărârea se comunică: 

 Prefectului judeţului Caraş-Severin; 
 Primarului Comunei ; 

 Compartimentului de administrare a domerniului public si privat ; 

 Ocolului Silvic Banatul Montan – Regie autonomă 
 
   Prezenta hotarare a fost adoptata astfel : 

 Numar total  consilieri locali         =    13. 

    Numar consilieri prezenti           =    10   
                    Numar voturi pentru                   =    10 

 
 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

   Cons.  Vasile Dragomir                                                                     SECRETAR GENERAL   

                                                                                                                                        B.SZUPP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


