ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 108 /2019
privind numirea reprezentantului Municipiului Orăştie în Consiliul de Administraţie al Regiei
Publice Locale ,,Ocolul Silvic Valea Orăştiei” R.A.

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.110/2019, expunerea de motive a Primarului Municipiului
Orăştie, dl. ing. Ovidiu Laurenţiu Bălan, înregistrată cu nr.6808/27.05.2019, raportul Direcţiei
A.P.L nr.6809/27.05.2019 și raportul de avizare al comisiei pentru administraţie locală.
- H.C.L. nr.18/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru declanşarea procedurii de
selecţie a reprezentantului Municipiului Orăştie în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice
Locale ,,Ocolul Silvic Valea Orăştiei” R.A.
- H.C.L. nr.37/2019 privind aprobarea Planului de selecţie a Scrisorii de Aşteptări a
Profilului Consiliului de Administraţie şi al Profilului Candidatului, în vederea selecţiei/evaluării
prealabile a reprezentantului Municipiului Orăştie în Consiliul de Administaţie al Regiei Publice
Locale ,,Ocolul Silvic Valea Orăştiei” R.A.
- raportul final nr.6569/21.05.2019, privind derularea procedurii de selecţie a
reprezentantului Municipiului Orăștie în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale
,,Ocolul Silvic Valea Orăştiei” R.A., întocmit de către comisia de selecţie;
În conformitate cu prevederile art. 3, alin.1, lit.b), art. 5, art. 8, art. 9, art. 12 din OUG
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, a prevederilor art.1, pct. 24, art.44, alin.(1), alin.(7), alin.(9), lit.a din
Anexa 1 la H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor
prevederi din OUG nr.109/2011.
În temeiul prevederilor art.36, alin.(3), lit.d, alin.(3), lit. c, alin.(9), precum şi ale art. 45,
alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : În baza Raportului final întocmit de Comisia de selecţie a reprezentantului
Municipiului Orăştie în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice, se aprobă numirea d-nei
Pitorodeschi Mirela Elena ca reprezentant al Municipiului Orăştie în Consiliul de Administraţie
al Regiei Publice Locale ,,Ocolul Silvic Valea Orăştiei”.
Art.2 : Se aprobă contractul de mandat conform Anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 : Se împuternicește Primarul Municipiului Orăștie, d-nul Ovidiu Laurenţiu Bălan să
semneze contractul de mandat menţionat la art. 2.
Art.4 : Se aprobă remuneraţia reprezentantului municipiului Orăştie în Consiliul de
Administraţie al Regiei Publice Locale ,,Ocolul Silvic Valea Orăştiei”, formată dintr-o
indemnizaţie lunară fixă în cuantum brut de 1000 lei.

Art.5 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Municipiului Orăştie şi Regia Publică Locală ,,Ocolul Silvic Valea Orăştiei”.
Art.7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăștie;
- Regiei Publice Locale ,,Ocolul Silvic Valea Orăştiei” R.A.
- D-nei Pitorodeschi Mirela Elena.

Orăștie, 30.05.2019

Preşedinte de şedinţă,
prof.Țambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în ședinţa ordinară din data de 30 mai 2019, prin vot deschis, cu unanimitate
de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie (18 prezenţi).

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

Anexă
la HCL nr.108/2019

CONTRACT DE MANDAT
Încheiat azi, ____2019, între:
Consiliul Local al Municipiului Orăştie (denumit în continuare
„mandant”) cu sediul în Orăştie, PŃa Aurel Vlaicu, nr. 3, reprezentat prin domnul Primar al
Municipiului Orăştie ing. Ovidiu-LaurenŃiu BĂLAN, în calitate de reprezentant al
autorităŃii publice tutelare.
Şi
Doamna Mirela-Elena PITORODESCHI (denumită în continuare „mandatar”, membru al
consiliului de administraŃie al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Orăştiei”,
domiciliată în Sat Bozeş, oraş Geoagiu, nr. 101, jud. Hunedoara, cu reşedinŃa în Municipiul
Orăştie, Str. Horea, nr. 66, Hunedoara, identificată cu CI seria HD, nr. 853534, eliberată de
SPCLEP Orăştie la data de 30.05.2017, apelabilă la numărul de mobil: __________
Urmare a acordului de voinŃă intervenit între părŃile semnatare s-a
încheiat prezentul contract de mandat, în condiŃiile şi limitele ce urmează a fi pezentate mai
jos şi în aplicarea prevederilor cuprinse în OUG nr. 109/2011 privind guvernanŃa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 10, art. 36 alin.
(2) lit. a) şi lit. d), alin (3) lit. c) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Capitolul I
Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi
pentru mandant, a atribuŃiilor autorităŃii tutelare la Regia Publică Locală Ocolul Silvic
„Valea Orăştiei”, în cadrul Consiliului de AdministraŃie, în condiŃiile şi limitele impuse de
prezentul contract.

Capitolul II
AtribuŃiile şi obligaŃiile părŃilor contractante
În realizarea prezentului contract, mandantul înŃelege a mandata mandatarul pentru a
îndeplini atribuŃiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al articolului 1:
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Art.1. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuŃiile de mai jos:
a) aprobă structura organizatorică şi funcŃională a „Ocolul Silvic Valea Orăştiei”;
b) hotărăşte înfiinŃarea sau desfiinŃarea de cantoane în condiŃiile legii la propunerea
şefului de ocol;
c) analizează şi aprobă în corelare cu obiectivele strategiei naŃionale în domeniul
silviculturii, programele de activitate economică, de dezvoltare, de cercetare şi
retehnologizare pe termen scurt, mediu, şi lung, pentru care finanŃarea este asigurată din
surse proprii;
d) stabileşte componentele în domeniu tehnico-financiar, juridic şi de personal,
statul de funcŃii şi nivelul de salarizare;
e) aprobă preŃurile de valorificare a masei lemnoase;
f) analizează şi hotărăşte asocierea ocolului silvic cu alte regii şi societăŃi comerciale
sau cu alte terŃe persoane fizice şi juridice din Ńară sau din străinătate, în condiŃiile legii,
pentru realizarea unor activităŃi de interes comun corespunzătoare obiectivului sau de
activitate;
g) examinează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, situaŃiile financiare;
h) aprobă nivelul creditelor necesare, fundamentează şi solicită subvenŃii pentru
investiŃii şi acŃiuni de combaterea unor atacuri masive de dăunători etc.;
i) stabileşte măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice pentru paza fondului
forestier, precum şi a bunurilor proprii;
j) aprobă orice alte măsuri privind activitatea ocolului silvic potrivit legii.
Art.2. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat şi este Ńinut să-şi
îndeplinească obligaŃiile contractuale cu bună credinŃă şi prudenŃa specifică raporturilor
juridice cu caracter oneros.
(2) Mandatarul declară pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situaŃiile
de incompatibilitate prevăzute de legislaŃia în vigoare, de statutul său profesional sau de
calitatea deŃinută.
Art. 3. Pe lângă atribuŃiile prevăzute la Art.1, mandatarul este obligat:
a) să depună toate diligenŃele în scopul realizării unei gestionări eficiente a
capitalului proprietăŃii publice a Municipiului Orăştie, de către regia la care este mandatar;
b) să păstreze confidenŃialitatea cu privire la activitatea regiei autonome pe toată
perioada mandatului, fiind Ńinut responsabil de această obligaŃie încă un an de la încetarea
prezentului contract;
c) să ia măsuri ca regia publică să transmită mandantului toate datele şi informaŃiile
stabilite de acesta;
d) să sesizeze mandantul asupra deficienŃelor sau neregulilor de natură a periclita
normala funcŃionare a regiei publice pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care
deficienŃele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune şi măsurile
ce le consideră că ar trebui luate;
e) să depună la Consiliul Local al Municipiului Orăştie, în termen de cel mult două
zile de la data desfăşurării şedinŃei Consiliului de AdministraŃie, copii conforme cu
originalul (ştampilate şi semnate de conducerea „Ocolul Silvic Valea Orăştiei”) de pe
hotărârile adoptate şi procesele verbale ale şedinŃelor;
f) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaŃii şi date asupra
exerciŃiului mandatului său sau legate de activitatea regiei autonome;
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g) să elaboreze împreună cu ceilalŃi membrii ai Consiliului de AdministraŃie şi să
prezinte Consiliului Local al Municipiului Orăştie spre aprobare, planul de administrare,
care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor
şi criteriilor de performanŃă stabilite, în termen de 90 de zile de la data numirii sale.
Art. 4. ObligaŃiile mandantului:
În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligaŃii:
a) să stabilească remuneraŃia lunară fixă pentru executarea mandatului său şi
revizuită anual, în funcŃie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanŃă prevăzuŃi
în contractul de mandat.
b) să acorde sprijin mandantului pentru realizarea obligaŃiilor sale.

Capitolul III
Răspunderea contractuală a părŃilor semnatare
Art. 5. Răspunderea mandatarului :
a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este Ńinut
răspunzător în condiŃiile legislaŃiei în vigoare prezentului contract. În acest sens,
răspunderea sa funcŃionează pentru neexecutarea totală/parŃială cât şi pentru executarea
defectuoasă a acestuia;
b) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni
produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.
În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde şi
potrivit legii penale.
Art. 6. Răspunderea mandantului:
a) răspunderea mandantului va fi operată în situaŃia nerespectării obligaŃiilor asumate prin
prezentul contract, precum şi în situaŃia executării defectuoase, a neexecutării totale sau
parŃiale a obligaŃiilor asumate;
b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârşite
de mandatar prin depăşirea competenŃelor atribuite prin prezentul contract.
Capitolul IV
Plata cuvenită mandatarului şi durata mandatului
Art.7. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la regia publică o
remuneraŃie sub formă de indemnizaŃie lunară fixă în cuantum brut de 1000 lei, revizuită
anual, în funcŃie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanŃă prevăzuŃi în
contractul de mandat.
Art.8. Durata mandatului este de 4 (patru) ani de la data numirii în funcŃie.
Mandatul poate fi reînnoit prin hotărârea mandantului.
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Capitolul V
Încetarea contractului
Art. 9. PărŃile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta
efectele în următoarele condiŃii:
a) RenunŃarea mandatarului la mandatul său. În această situaŃie, mandatarul este obligat să
notifice mandantul cu cel puŃin 30 zile înainte de renunŃarea sa, în caz contrar rămânând
obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăşte;
c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare;
d) La expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părŃile nu convin
prelungirea;
e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanŃelor regiei
publice faŃă de anul de referinŃă;
f) Decesul mandatarului.

Capitolul VI
Alte clauze
Art. 10. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când
necesităŃile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situaŃia
modificării sau revocării intempestive a mandatului său.
Art. 11. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.
Art. 12. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal şi
criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.
Art. 13. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind incidenŃa
răspunderii mandatarului oricând consideră a fi justificat, pentru neexecutarea
totală/parŃială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.
Art. 14. Anexa privind obiectivele şi criteriile de performanŃă a mandatarului fac
parte integrantă din prezentul contract.
Art. 15. Clauzele prezentului contract se completează cu dispoziŃiile referitoare la
mandat prevăzute de legislaŃia în vigoare.
Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia şi s-a semnat în
2 (două) exemplare.

MANDANT,
Consiliul Local al Municipiului Orăştie
prin Primar,
ing. Ovidiu- LaurenŃiu BĂLAN

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

MANDATAR,

Mirela-Elena PITORODESCHI

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan
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