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REGULAMENT DE ORGANIZARE, SI FUNCTIONARE
AL

REGIBI PUBLICE LOCALE
OCOLUL SILWC " PADURTLE SINCII''

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Denumirea Regiei Publice Locale este Ocolul Silvic "Padurile Sincii" RA.
Art. 2. Regia publica locala Ocolul Silvic "Padurile Sincii" este persoana juridica si
functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, exercatind atributii
de serviciu public cu specific silvic, afTat in subordinea Asociatiei unitatilor
administrative-teritoriale ale comunelor Parau, Sinca Noua si Sinca.
Art. 3. Sediul Regiei publice locale Ocolul Silvic 65Padurile Sincii"RA este in
localitatea Sercaia, str. Princip ala, nr. I 6, judetul Brasov.
Art. 4. Regia publica locala Ocolul Silvic "Padurile Sincii" este consitituita pe o
perioada nelimitata.

CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. Regia publica locala Ocolul Silvic "Padurile Sinciio' are ca scop administrarea si
gospodarirea eficienta, durabila si unitara, in conformitate cu prevederile
amenajamentelor silvice si ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate
publica a unitatilor administrativ-teritoriale ale comunelor Parau, Sinca Noua si Sinca,
grupate sub forma de asociatie fara personalitate juridica, in vederea realizarii de venituri
proprii, a exploatarii judicioase a padurilor si a imbunatatirii conditiilor de mediu, precum
si pentru implementarea programelor de dezvoltare locale, regionale si nationale.
Art. 6. Regia publica locala Ocolul Silvic 5'Padurile Sincii" are ca obiectiv aplicarea
strategiei nationale, regionale si locale in domeniul silviculturii, actionand pentru
&patarea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publica a
membrilor asociatiei, pe care il administreaza, in vederea recoltarii si valorificarii, prin
acte si fapte de comert, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor
legale in vigoare si respectind hotaririle asociatiei, in conditii de eficienta economica,
exercatind atributii de serviciu public cu specific silvic.

Produsele specifice fondului forestier, precum si celelalte bunuri care se
recolteaza, se prelucreaza si se valorifica din fondul forestier proprietate publica a
unitatilor administrative-teritoriale, membre ale asociatiei 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 produsele
rezultate prin prelucrarea primara a lemnului;

b) alte produse lemnoase: arbori si arbusti omamentali, pomi de Craciun, puieti
forestieri, rachita si impletituri din rachita, mangalul de bocsa si altele de aceasta natura;

c) produsele nelemnoase din fondul forestier cum sunt: vanatul viu din crescatorii
si din cuprinsul fondurilor de vanatoare, carnea de vanat, trofeele de vanat si
coarnele cazute in mod natural, pestele din apele de munte si din pastravarii, balti,
ianri din fondul forestier, fructele de padure, semintele forestiere, ciupercile



comestibile, plantele medicinale si aromatice, cultivate si din flora spontana, rasrna
si altele similare.

Regia publica locala Ocolul Silvic (6Padurile Sincii" poate desfasura actiuni de
silvoturism si agrement, echitatie si turism ecvestru folosind eficient capacatattle proprii.

Regia publica locala Ocolul Silvic "Padurile Sincii" poate gospodari si
suprafete de fond forestier, proprietate publica sau privata sau apartinind statului,
unitatilor administrativ-teritoriale invecinate, fond forestier proprietate privata a unitatilor
de cult (parohii, schituri, manastiri) si a institutiilor de invatamant, fond forestier
proprietate indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni si razesi sau
moatenitori ai acestora), fond forestier proprietate a persoanelor fizice, pasuni impadurite,
perdele forestiere, pe baza de contract sau parteneriat, aprobate de Consiliul de
administratie.

Regia publica locala Ocolul Silvic "Padurile Sincii" poate gospodari si terenuri
agricole avand categoria de folosinta pasune (inclusiv pasunile alpine), precum si pasuni
impadurite, pebaza de contract de administrare sau prestari servicii silvice, aprobandu-le
la pasunat, in conditiile prevazute de lege.

Regia publica locala Ocolul Silvic'6Padurile Sincii" poate obtine venituri si din
alte activitati si servicii cu specific silvic.

Art.7. Regia publica locala Ocolul Silvic "Padurile Sincii" are ca obiect de
v activitate urmatoarele activitati:

Domeniul principal de activitate:
02 SILVICULRLIRA SI EXPLOATARE FORESTIERA
021 SILVICULTTiRA SI ALTE ACTIVITATI FORESTIERE
Activitatea principala: 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere

Regia va avea in obiectul sau de activitate si urmatoarele activitati, care se vor
desfasura in conditiile autorizarii acestora, in conditiile legii:
Obiectul secundar de activitate:
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor
producatoare de seminte oleaginoase;
0113 Cultivarea legumelor si pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor;
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente,
0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi
fructiferi;
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz
farmaceutic;

!. 0129 Cultivarea altor plante permanente;
0141 Cresterea bovinelor de lapte;
0142 Cresterea altor bovine,
0143 Cresterea cailor si a altor cabaline;
0145 Cresterea ovinelor si caprinelor;
0149 Cresterea altor anirnale;
0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor);
0161 Activitati arxiliare pentru productia vegetala;
0163 Activitati dupa recoltare;
0 I 64 Pregatirea semintelor;
0170 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe
vanatorii;
02 20 Explo atar ea forestiera;
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana;
0240 Activitati de servicii anexe silviculturii;
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0312 Pescuitul in ape dulci,
0322 Acvacultura in ape dulci;
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor;
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a;
1610 Taierea si rindeluirea lemnului;
162I Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn,
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si alte
material vegetale impletite;
3101 Fabricarea de mobile pentru birouri si magazine,
3102 Fabricarea de mobile pentru bucatarii;
3109 Fabricarea de mobile n.c.a,
4312Lucrari de pregatire a terenului,
4332Lucrari de tamplarie si dulgherie;
4613 Intermedieri in comertul cu material lemons si material de constructii:
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor;
4623 Comert cu ridicata al animalelor vii;
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor,
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;
4673 Comert cu ridicata al materialului lemons si a materialelor de constructie si
echipamentelor sanitare ;
4690 Comert cu ridicata nespecializat;
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;
5590 Alte activitati de cazarc;
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
8130 Activitati de intretinere peisagistica,
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale;
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice n.c.a;

Efectuarea de activitati de import-export cu toata gama de produse prevazute in
prezentul act constitutiv.

CAPTTOLUL In
ATRIBUTIILE PRINCIPALE SI STRUCTURA DE ORGANIZARE

Art. 8. Regia publica locala Ocolul Silvic "Padurile Sincii" are urmatoarele atributii
principale:

- asigura integritatea fondului forestier proprietate publica a unitatilor
administrativ-teritoriale Parau, Sinca Noua si Sinca, pe care il are in administrare precum
si a celui apartinind altor detinatori, pentru care efectueaza prestari silvice, urmarind
totodata si gospodarirea durabila a padurilor din cuprinsul acestora;

- efectueaza toate demersurile in vederea gasirii surselor de finantare a lucrarilor
necesare in vederea gospodaririi rationale a fondului forestier pe care il are in
administrare sau pentru care a incheiat contracte de prestari servicii si a desfasurarii
normale a activitatii in conditiile prevazute de lege;

- la solicatarea scrisa a proprietarilor de fond forestier, asigura efectuarea
serviciilor silvice (inclusive serviciul de paza), astfel cum sunt ele definite in legislatia in
vigoare, incheind contracte de prestari servicii sau contracte de administrare, dupa caz;



- organizeaza si realizeaza cadastrul pentru fondul forestier proprietate publica a
unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei si intocmeste periodic inventarul
acestuia, cu respectarea normelor tehnice si a prevederilor legale in vigoare. La cerere,
poate organiza si realiza cadastrul si pentru fondul forestier care nu se afla in
administrarea sa;

- propune si ia masuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier si de corectare
a perimetrelor padurilor prin schimburi, prin cumparere de terenuri sau prin alte
modalitati prevazute de lege, pebaza de acte autentice, in conditiile legii si cu aprobarea
Consiliului de administratie si a proprietarului;

- propune si intocmeste documentatiile pentru efectuarea de schimburi de terenuri,
scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier, potrivit
prevederilor legale si cu aprobarea Consiliului de administratie si a proprietarului ;

- indeplineste atributiile prevazute de lege privitoare la exercatarea dreptului de
preemtiune in cazul tuturor vinzarilor de bunavoie sau silite, Ia pret si in conditii egale,
pentru enclavele din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-
teritoriale, pentru terenurile limitrofe acestuia, precum si pentru terenurile acoperite cu
vegetatie forestiera,

- poate efectua demersurile nocesare sau sa cumpere, in conditiile prevazute de
lege, terenuri proprietate privata sau poate prelua asemenea terenuri, in cazul donarii lor
de catre proprietari, cu respectarea prevederilor legale, in vederea impaduririi, cu
suportarea cheltuielilor din fondul de investitii, de conservars si regenerare a padurilor,
aprobat de Consiliului de administratie;

- preia in administrare terenurile degradate din domeniul privat si public al
comunelor, incluse in perimetrele de ameliorare si prevazute a fi impadurite potrivit legii;

- organizeaza si executapazafondului forestier pe caro il administreaz&sau pentru
care efectueaza prestari de servicii silvice, ia masuri pentru prevenirea taierilor ilegale de
arbori, furturilor, distrugerilor, degradarilor, pasunatului, braconajului si altor fapte
pagubitoare, precum si pentru prevenirea si stingerea incendiilor de paduri, asigurand in
scest sens dotarea tehnica necesara;

- organizeaza si executa in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice,
ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate, lucrarile de
regenerare sau de reconstructie ecologica a padurilor pe care le administreaza sau pentru
care efectueazaprestari de servicii silvice, precum si cele de ingrijire a arboretelor tinere
si intretinere a regenerarilor;

- asigura realizarea compozitiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele
silvice sau prin alte studii de specialitate in fondul forestier pe care il administre&za sau
pentru care efectueaza prestari de servicii silvice; poate realiza impaduriri in afara
fondului forestier, precum si perdele forestiere de protectie in conditiile legii;

- urmareste protejarea terenurilor din fondul forestier, pe care il administreaza sau
pentru care efectueaza prestari de servicii silvice, impotriva eroziunii si altor forme de
degradare, in baza proiectului de ameliorare, propunand si coordonand lucrari de
corectare a torentilor pe terenurile forestiere aflate in perimetrele de ameliorare, finantate
de la bugetul de stat sau din credite externe, potrivit legii;

- asigura starea fitosanitara corespunzatoare a padurilor pe care le administreaza
sau pentru care efectueaza prestari de servicii silvice, organizeaza actiunile necesare
pentru depistarea, prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor;

- amplaseaza si pune in valoare masa lemnoasa care urmetva sa se recolteze anutul
din paduri, in conformitate cu posibilitatea padurilor stabilita prin amenajamentele
silvice;



- exercata controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a lemnului in paduri,
pentru prevenirea prejudicierii semintisurilor si arborilor pe picior, degradarii solului,
declasarii lemnului, precum si pentru prevenirea altor fapte asemanatoare si ia masuri in
baza legislatiei in vigoare, sanctionind abaterile constatate;

- controleaza provenienta materialelor lemnoase si a celorlalte produse specifice
fondului forestier de pe raza asociatiei, legalitatea circulatiei lor pe drumurile acestora si
urmareste sanctionarea neregulilor constatate, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si hotaririle consiliului de administratie;

- asigura valorificarea, in conditii de eficienta economica, a masei lemnoase
aprobate pentru recoltare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

- achizitionema masa lemnoasa pe picior si produse fasonate de la alti proprietari
de padure, personae frzice sau juridice, in conditiile legii;

- realizeaza taierea, rindeluirea, prelucrarea mecanica si uscarea lemnului,
impregnarea sau tratarea chimica a acesfuia cu conservanti si cu alte materiale;

- realizeaza produsele din lemn ce ulrneaza sa fie utilizate in principal in industria
de constructii, fabricarea caselor si casutelor prefabricate din lemn si a unor elemente
componente ale acestora;

- prelucreaza materialul lemnos exploatat si valorifica produsele rezultate in
conditii de eficienta economica;

- executa in regie proprie sau prin agenti economici specializati lucrari de
exploatare a masei lemnoase din paduri, in conditiile legii, in scopul gospodaririi
rationale a ecestora si al valorificarii superioare a lemnului, asigurarii regenerarii si
valorificarii la timp a arboretelor si al evitarii declasarii lemnului;

- executa in conditii de eficienta economica prelucrarea bruta a lemnului in
instalatii proprii sau prin incheierea de contracte cu societati comerciale sau agenti
economici specializati, care au ca obiect de activitate prelucrarea bruta a lemnului,

- valorifica sortimentele rezultate din prelucrarea primara si industriala a
lemnului;

- achizitioneaza in contrapartida masa lemnoasa pe picior si produse fasonate de
la alti proprietari de padure, persoane juridice si fizice,

stabileste si asigura realizarea retelei de drumuri forestiere necesare
accesibilizarii bazinelor forestiere pentru o gospodarire mai buna a padwilor, in conditiile
legii;

- executa lucrari de construire, intretinere si reparatii ale drumurilor si cailor
ferate forestiere pe care le administreazain regie proprie sau prin agenti economici de
specialitate;

- administreaza ariile forestiere protejate, inclusiv parcurile nationale si naturale
in care fondul forestier detine o pondere majoritara, asigurand consorvarea biodiversitatii
acestora;

- administreaza pe baza de contract, terenuri forestiere proprietate privata sau
apartinind unitatilor administrativ-teritoriale invecinate, precum si pasuni impadurite,
perdele forestiere sau alte terenuri din afara fondului forestier;

- poate gospodari terenuri agricole avand categoria de folosinta pasune (inclusiv
pasunile alpine), pe baza de contract de administrare sau de prestari servicii silvice,
aprobandu-le la pasunat in conditiiile prevazute de lege, organizand in acest sens licatatii
pentru adjudecarea dreptului de a pasuna;

- presteaza la cerere, contra cost, servicii de specialitate (inclusiv serviciul de
paza) in padwile proprietate privata sau apartinind unitatilor administrativ-teritoriale,
precum si pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier, cum sunt:



lucrari de punere in valoare , impaduriri, combaterea daunatorilor, cadastru de specialitate
si altele;

- poate asigura, potrivit legii, paza padurilor proprietate privata, la cererea
proprietarilor sau asociatiilor de proprietari legal constituite, pe baza de contracte,
conform prevederilor legale in vigoare;

- sprijina in conditiile legii detinatorii de terenuri din afara fondului forestier in
realizarea de. plantatii si de perdele forestiere;

- actioneaza, in conditiile legii, pentru inchirierea unor bunuri din patrimoruul
propriu;

- asigura, in conditiile legii, aprovizionarea tehnico-materiala necesara
desfasurarii normale a activitatilor proprii, prin agenti economici din tara si strainatate'

- propune pentru aprobare Consiliului de administrafie, tarifele pentru lucrari,
produse si servicii din domeniul sau de activitate, potrivit legii;

- realizeaza politica de credite si a altor surse de finantare, de programare si
executare a activitatii economico-financiare, intocmirea bugetului anual de venituri si
cheltuieli, urmarirea si analizarea executiei acestuia, potrivit legii si cu aprobarea
Consiliului de administratie;

- stabileste masurile necesare in vederea obtinerii de profit;
- initiaza si organizeaza actiuni de cooperare tehnico-materiala si stiintifica cu

agenti economici si cu firme din tara si din strainatate, in conditiile legii;
- asigura realizarea cercetarilor stiintifice de specialitate, a lucrarilor de amenajare

a padurilor si proiectarea lucrarilor de investitii precum si realizarea asistentei tehnice de
specialitate prin unitatile de profil atestate, in conditiile prevazute de lege;

- urmareste aplicarea in domeniul sau de activitate a rezultatelor cercetarilor
stiintifice, in scopul modernizarii si perfectionarii gospodaririi padurilor;

- participa cu produse specifice fondului forestier la expozitii si targuri din tara si
din strainatate, putand organiza la randul sau asemenea manifestari;

- asigura desfasurarea corespunzatoare a activitatii de propaganda, ziaristica si
publicatate specifica obiectului sau de activitate;

- valorifica materialul lemons confiscat, sumele obtinute avand destinatia
prevazua de lege;

- reprezinta in justitie, in nume propriu, dreptul de administrare in domeniile care
constituie domeniul sau de activitate.

In conditiile legii Regra publica locala Ocolul Silvic'.Padurile Sincii" RA mai
poate exercata si urmatoarele atributii:

- gestioneaza fondurile de vanatoare care ii sunt atribuite conform legii,
raspunzind de realizarea efectivelor optime de vanat, pe fiecare fond de vanatoare, prin
actiuni de selectie a vanatului, de asigurare a hranei, a adapostului, a zonelor de liniste si
de inmultire a acestuia, a repopularii in unele fonduri si de recoltare a efectivelor
aprobate, prin programele anuale de prevenire si combatere a braconajului;

- administreaza fondul piscicol din apele de munte in conditiile legii;
- organizeaza in conditiile legii actiuni de vanatoare si pescuit pentru cetatenii

romani si straini, pe fondurile de vanatoare si de pescuit atribuite in gestiune;
- organizeaza actiuni de silvoturism, precum si de filmare si de fotografiere a

vanatului viu si.a peisajului natural;
- organizeaza cresterea intensiva a vanatului in spatii special amenajate, in

conditii de eficienta economica si cu respectarea dispozitiilor legale;
- indeplineste orice alte. atributii prevazute de lege referitoare la gospodarirea

fondurilor de vanatoare si a celor de pescuit din apale de munte pe care le gestioneaza in
mod legal;
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- recolteaza, achizitioneaza, prelucreaza si valorifica in conditii de eficienta
economica produsele lemnoase si nelemnoase specifice fondului forestier: fructe de
padure, ciuperci comestibile din flora spontana si cultivate, plante tehnice, aromatice,
legume, fructe, carne de vanat, vanat, trofee de vanat, mangal de bocsa, cherestea,
impletituri din nuiele de rachita, produse semifabricate din lemn si alte asemenea,
produse specifice vanatului, pomi de craciun si rachita;

- produce si valorifica in conditii de eficienta economica, mangal de bocsa,
cherestea, produse din lemn, produse artizanale specifice, produse vanatoresti
naturalizate;

- presteaza contra cost, servicii, lucrari si transporfuri pentru terti potrivit
obiectului sau de activitate;

- realizeaza intreaga gama de operatiuni de comert interior si exterior, in vederea
valorificarii eficiente a produselor specifice fondului forestier si a altor produse , potrivit
legii;

- presteaza la cerere, contra cost, servicii de reclama si publicatate in fond
forestier sau spatii in patrimoniul propriu;

- presteaza servicii de consultanta specifice obiectului de activitate, in tara si in
strainatate;

- stabileste relatii specifice domeniului sau de activitate, potrivit legii cu regii
autonome, societati comerciale, precum si cu alte terte persone fizice si juridice, romane
si straine, pentru rcalizarea in comun de activitati de productie, cercetare, asistenta;

- asigura servicii de cazare si masa pentru cetatenii romani si straini, in spatii cu
asemenea destinatie, de care dispune, in actiunile de silvoturism si turism ecvestru;

Regra publica locala Ocolul Silvic *Padurile Sincii"RA este organizatalantvel
central in compartimente de specialitate coordonate de cadre tehnice cu pregatire
superioara, iar la nivel teritorial activitatea este organizatary cdntoane gestionate de
padurari, care la randul lor sunt organtzate in districte conduse de sefi de districte .

CAPITOLUL TV
PATRIMONIUL
ArL 9. Regia Publica Locala Ocolul SilviccPadurile Sincii" are in folosinta si
administrare fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale
Parau, Sinca Noua si Sinca, inregistrat ca atarc in amenajamente silvice, actualizat pe
baza,intrailor si iesirilor de terenuri legal efectuate.
Art. 10. Regia Publica Locala Ocolul SilvicoPadurile Sincii' poseda, foloseste si
dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in proprietate, in vederea realizani
scopului pentru care a fost constituita, in conditiile prevazute de lege.

Bunurile proprietate publica ale unitatilor administrative-teritoriale aflate in
folosinta si administrarea regiei publice locale Ocolul Silvic 6'Padurile Sincii", fiind
inalienabile se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul acesteia, cu exceptia fondului
forestier care figureaza in inventarul public si are regimul prevazut de lege.

CAPITOLUL V
STRUCTT'RA DE ORGANIZARE SI RELATIILE FUNCTIONALE EXISTENTE

Art.ll. Regra publica locala Ocolul Silvic'iPadurile Sincii" poate avea in structura sa
unitati fara personalitate juridica ca subunitati specializate.

Unitatile din structura Regiei publice locale Ocolul Silvic *Padurile Sincii' sunt



conduse de catre o persoana desemnata de conducatorul regiei, in conditiile legii, iar
atributiile se atabilesc prin regulament intern de firnctionare, aprobat de Consiliul de
administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvict'Padurile Sincii".

In structura organizatorica a unitatilor din cadrul Regiei publice locale Ocolul
Silvic 6'Padurile Sincii", mentionate in alineatul de mai sus, pot functiona potrivit
profi lului de activitate, urmatoarele subunitati:
- districte, sectii si alte subunitati pentru exploatarea padurilor si prelucrarea primara a
lemnului precum si pentru intretinerea si repararea drumurilor forestiere;
- statiuni, laboratoare si sectii de cercetare si amenajare silvica,
- pepiniere silvice, crescatorii de vanat, pastravarii, sectii de productie pentru impletituri
de nuiele 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 camii de vanat,
- magazine proprii de prezentare si desfacere a produselor specifice fondului forestier,
cinegetic si hipic, herghelii si depozite de armasari, cluburi sportive sau fabrici, ateliere,
sucursale si alte subunitati fara personalitate juridica, necesare realizaii obiectului sau de
activitate, care functioneaza ca puncte de lucru.

lnfiintarea, respectiv incetarea activitatii subunitatilor, prevazute la alineatul de
mai sus, se realizeaza la propunerea Consiliului de administratie al Ocolului Silvic
"Padurile Sincii", prin hotararea Consiliului de Coordonare al Asociatiei.
Lrt.12, In cadrul Regiei publice locale Ocolul Silvic 6(Padurile Sincii 'pot functiona
directii de specialitate, servicii, oficii, birouri. Numarul, orgarizarea si atributiile acestora
se stabilesc prin hotarare a consiliului de administratie cu aprobarea Consiliului de
coordonare al asociatiei.

Regia publica locala Ocolul Silvic "Padurile Sincii" se poate asocia cu alte regii
si societati comerciale sau cu terte persone {rzice si juridice, romane si straine, in
conditiile legii si numai cu aprobarea asociatiei, pentru realizarea unei activitati de interes
comun, corespunzatoare obiecfului sau de acfivitate.
Art 13. Personalul silvic al Regiei publice locale Ocolul Silvic "Padurile Sincii" nu
poate exercata functii de reprezentare profesionala in cadrul unitatilor cu profil
commercial care licateaza, prelucreua sau valorifica produse specifice fondulur forestier
sau care desfasoara activitati similare obiectului de activitate al regiei.

Este incompatibila calitatea de personal silvic angajat al Regiei publice locale
Ocolul Silvic "Padurile Sincii" sau al unitafilor sale din structura, care administreaza
fondul forestier proprietate publica a unitatilor adrninistrative teritoriale, cu acea de
proprietar, membru asociat, sau de salariat al unei societati comerciale care desfasoara
activitate concurentiala ori cu care sunt stabilite relatii contractuale. Incompatibilitatea
intervine si atunci cand membrii de familie ai personalul silvic se afla in una din situatiile
de proprietar sau membru asociat al unei asemenea societati comerciale. Prin familie se
intelege : sotul, sotia, copiii, parintii sotilor care locuiesc si gospodaresc impreuna.

CAPITOLUL VI
ORGANELE DE CONDUCERE: atributii si competente

Art. 14. Organele de conducere ale Regiei publice locale Ocolul Silvic" Padurile
Sincii" sunt:

-Consiliul de Administratie: t
-Presedintele executiv.

Art. 15. Consiliul de Administratie
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Consiliul de Administratie al Regiei publice locale Ocolul Silvic 6Padurile

Sincii" este numit in conditiile prevazute de lege, in urma selectiei si prin Hotararea rr.
6103.04.2014 a Consiliului de coordonare al Asocierii comunelor Parau, Sinca si Sinca
Noua si este compus din 5 persoane, dintre care una este presedinte executiv. Presedintele
executiv al Consiliului de Administratie este imputernicat sa reprezinte regia.

Membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie de 10 Vo dinsalariul
de incadrare al presedintelui executiv pentru o sedinta lunara.

Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani, dar
parte dintre acestia pot fi inlocuiti la 2 ani sau cand este cazul.

Secretariatul Consiliului de Administratie va fi asigurat de unul din membrii
acestuia, desemnat de presedintele executiv, la inceputul fiecarei sedinte. Sedintele
Consiliului de Administratie vor fi consemnate in procese verbale. In baza proceselor
verbale de sedinta. Consiliul de administratie va emite hotarari.

Hotararile Consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Art. 16. Consiliul de administratie al Regiei publice locale Ocolul Silvic *Padurile

Sinciiot isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului regulament si
hotaraste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit
legii, sunt date in competenta altor organe.
Art. 17. Consiliul de administratie al Regiei publice locale Ocolul Silvic "Padurile

\- Sincii'n are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica si functionala, organigramq statul de functii

si numarul de personal al Regiei publice locale Ocolul Silvic *Padurile Sincii", precum
si a unitatilor si subunitatilor din cadrul acesteia.

b) hotaraste infiintarea sau dupa caz desfiintarea unor subunitati din categoria
celor prevazute in acful constitutiv;

c) analizeaza si aproba programele de activitate economica si de dezvoltare pe
termen scurt, mediu si lung, pentru care finantarea este asigurata din sursele proprii, la
propunerea presedintelui executiv;

d) aproba contractele de administrare pentru alti detinatori de fond forestier si
pa.suni impadurite;

e) analizeaza si aproba asocierea cu alte regii si societati comerciale sau cu terte
personae fizice si juridice, din tara si din strainatate, in conditiile legii, pentru realizarea
unor activitati de interes comun corespunzatoare obiectului sau de activitate;

0 examineaza si avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, situatiile financiare si
le supune spre aprobare Consiliului de Coordonare al asociatiei;

!, g) aproba nivelul creditelor necesare, fundamenteaza si solicata subventii pentru
rnvestitiile facute de regie, pentru actiuni de combatere a unor atacuri massive de
daunatori etc.:

h) stabileste masuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza
fondului forestier, precum si a bunurilor Regiei publice locale Ocolul Silvic '?adurile

Sincii": \
i) aproba casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar scoase din uz, cat

si declasarile de material lemnos;
j) aproba preturile si tarifele pentru lucrari, produse si servicii din domeniul sau

de activitate, potrivit legii;
k) aproba orice alte masuri privind activitatea Regiei publice locale Ocolul

Silvic (Padurile Sincii", potrivit legii.
Art. 18. Consiliul de administratie al Regiei publice locale Ocolul Silvic "Padurile
Sinciit' se intruneste in sedinta ordinara lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea



presedintelui executiv sau la cererea unei treimi din numarul membrilor Consiliului de
Administratie, in sedinta extraordinara.
Art. 19. Consiliul de administratie poate atrage in activitatea sa de analiza a unor
probleme complexe, specialisti din diferite sectoare.

Activitatea rnembrilor consiliului de administratie, precum si a specialistilor
atrasi pentru solutionarea unor probleme complexe, va putea fii compensata material, in
conditiile legii si a prezentului regulament.
Art. 20. Consiliul de administratie prezinta Consiliului de Coordonare al asociatiei, in
primul trimestru al fiecarui an, un raport asupra activitatii Regiei publice locale Ocolul
Silvic "Padurile Sincii" in anul precedent, precum si programul de activitate al acesteia
pe anul in curs.
Art 2l. Presedintele executiv al Regiei publice locale Ocolul Silvic "Padurile Sincii"
este numit de catre Consiliului de Coordonare al asociatiei in conditiile prevazute de lege
si isi desfasoara activitateainbaza unui contract de management. Drepturile si obligatiile
acestuia sunt stabilite conform legii.

Atributiile principale ale presedintelui executiv sunt urmatoarele:
a) asigura organizarea, conducerea si gestionarea activitatii curente a Regiei

Publice Locale Ocolul Silvic "Padurile Sincii"
b) selecteaza, angajaza si dupa caz desface contractul de munca al personalului

\/ salariat al regiei publice locale Ocolul Silvic "Padurile Sincii" R.A., conform prevederilor
legale;

c) stabileste masuri, potrivit legii, pentru angajarea raspunderii disciplinare,
materiale, civile, penale sau contraventionale a angajatilor in cazul neindeplinirii de catre
acestia a obligatiilor de serviciu ce le revin;

d) negociaza si incheie cu sindicatele contractul colectiv de munca la nivelul
Regiei publice locale Ocolul Silvic "Padurile Sincii"si contractele individuale de munca
ale salariatilor:

e) reprezinta si angajeaza Regia publica locala Ocolul Silvic "Padurile
Sincii" prin semnatura, in relatiile cu tertii, in limita competentelor aprobate de consiliul
de administratie si in conditiile legii;
Art.22. In exercatarea atributiilor sale, presedintele executivul emite decizii.
Art. 23. Controlul intern al activitatii economico-financiare este organizat de catre
presedintele executiv in conditiile legii.
{rt.24. R.P.L. Ocolul Silvic "Padurile Sincii" R.A. are in structura sa compartimente de
specialitate, conform Organigramei aprobate de C.A..

! Art.25.
Pentru exercatarea functiilor sale Presedintele executivul are in subordine:

1. Compartimentul Contabilitate
2. Compartimentul Administrativ
3. Compartimentul Fond Forestier
4. Compartimentul Productie si mecanizare
5. Campaxtiment Investilii, drumuri, certificarc, comancarc sj

informatica
6. Compartiment Paza pidurilor
7. Compartiment Cultur6, refacere, protectie
8. Districtul silvic I
9. Districtul silvic II
10. Districtul silvic III
I l. Districtul silvic IV
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Precum gi alte compartimente gi posturi infiinlate in baza H.C.A. qi a
organigramei aprobate.

CAPITOLUL VII
SISTEMUL DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL DIN R.P.L. OCOLUL
SILVIC 'sPADURILE SINCII' R.A.

Lrt.26. Sistemul de control intern managerial
(l) Controlul intern managerial este definit ca reprezentdnd ansamblul formelor de
control exercatate la nivelul entitilii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de
conducere in concordanj[ cu obiectivele acesteia gi cu reglementirile legale, in vederea
asigurdrii administr5rii fondurilor publice in mod economic, eficient qi eficace. Aceasta
include de asemenea structurile orgaruzatorice, metodele gi procedurile.
(2) Sistemul de control intern/managerial al OCOLULULUI SILVIC (SCIM) rcprezintl
ansamblul de mdsuri, metode gi proceduri intreprinse la nivelul fiecdrei structuri din
cadrul instituliei, instituite in scopul realizhd'i obiectivelor la un nivel calitativ
corespunzdtor qi indeplinirii cu regularitate, in mod economic, eficace gi eficient a
politicilor adoptate.
(3) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial al Ocolulului
Silvic este elaborat in conformitate cu prevederile legale, in baza dispoziliilor Ordinului
ministrului finantelor publice nr.94612005, cu modificlrile qi completdrile ulterioare.
ArL21. Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
(l) Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul sunt :
- realizarea atribuliilor la nivelul fiecirei structuri in mod economic, eficace gi eficient;
- conformitatea cu legile, normele, standardele qi reglernentirile in vigoare;
- dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actue,lizare gi difuzare a datelor gi
informafiilor financiare gi de conducere;
- protejarea fondurilor publice.
(2) Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a SCIM din cadrul R.P.L.
Ocolulul Silvic'?adurile Sincii" R.A. sunt urmitoarele :
- Intensificarea activitdfilor de monitorizare qi control desftqurate la nivelul fiecirei
structuri, in scopul slimindrii riscurilor existente qi utilizirii cu eficien{[ a resurselor
alocate.
- Dezvoltarea actiitiltilor de prevenire gi control pentru protejarea resurselor alocate
impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.
- Imbundtiitirea comunicflrii intre structurile R.P.L. Ocolulul Silvic '?adurile Sincii"
R.A., in scopul asiguririi circula{iei informatiilor operativ, ftrd distorsiuni, astfel incAt
acestea s[ poatd fi valorificate eficient in activitatea de prevenire si control intern.
- Proiectarea, la nivelul fiecdrei structuri a standardelor de performan!5 pentru fiecare
activitate, in scopul utilizirii acestora si la rqalizarea analizelor pe baza de criterii
obiective privind valorifi carea resurselor alocate.
Art. 28. Implementarea Sistemului de control intern/ managerial

1) Inteaga activitate a compartimentelor si serviciilor din structura R.P.L.
Ocolulul Silvic '?adurile Sincii" R.A. se organizeazl si se desft.goard cu respectarea
tuturor masurilor, procedurilor gi structurile stabilite pentru implemantarea Sistemului de
Control intern/managerial qi a implementlrii Standardelor de control intern/magerial.

2) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intem/managerial este sarcind
de serviciu pentru tot personalul implicat care rdspunde de implementarea si respectarea
acesfuia.
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3) Toate documentele elaborate si aprobate de conducerea R.P.L. Ocolulul Silvic
"Padurile Sincii" R.A. privind implementarea Sistemului de Control
intern/managerial completeazd de drept prevederile prezenfirlui Regulament de
Or ganizar e s i Functi onare.

Art. 29. Procedwile operalionale
(1) Toate activit5tile din compartimentele R.P.L. Ocolulul Silvic '?adurile Sincii" R.A. se

arganizeaz[, se normeazl, se desfbgoar[, se controleuzi, si evalueazd,pebaza Procedurilor
Operationale, elaborate si descrise detaliat pentru fiecare operafiune, activitate, tip de
documente prelucrate sau care se elibereaz6 de autoritate,inbaza modelului stabilit, care
fac parte integranta din documentele Sistemului de control intern/managerial.

(2) Procedurile oprerationale pentru fiecare activitate specifici se elaboreazd, de fiecare
compartiment ?n parte, se aprob[ de presedintele executiv, se actualizeazd permanent,
funcfie de modificirile intervenite in organizarea gi desfbgurarea activitdlii gi completeazl
de drept prevederile prezentului Regulament.
Art. 30. Atribufii, competenfe si raspunderi cu caracter general ce revin structurilor
R.P.L. Ocolulul Silvic "Padurile Sincii" R.A.:

l. Respectarea respectarea regulamentelor, a procedurilor de lucru si a standardelor
Sistemului de control intern/managerial aprobate,

2. Cunoagterea permanenti a modificdrilor legislative care reglemerrteazd domeniul
de activitate propriu;

3. Realizarea la termen a tuturor ac{iunilor gi activita{ilor necesare implemantiirii
sistemelor si programelor de informatizare ale institu{iei in domeniul propriu de
activitate;

4. Realizarea la termen a programelor qi activititilor proprii; intocmirea la termen a
documentelor de angajare bugetar[ si de plat6;

5. Solutionarea gi transmiterea rdspunsurilor in termenul legal la toate adresele,
cererile, petiliile si reclama{iile primite;

6. Furnizarea prompti a informaliilor rezultate din activitatea proprie solicatate de
c6tre un alt compartiment;

7. Punerea in aplicare a hotdrdrilor C.A. din domeniul propriu de activitate;
8. Asigurarea initierii procedurilor de achizitii publice de servicii/ produse/ lucrdri,

la termen, astfel incdt finalizarea procedurii prin incheierea contractului de
achizilie publicd sI fie ftcuti la momentul oportun;

9. Elaborarea documentelor din cadrul documentatiei de atribuire a contractelor de
achizilie publicd aferente lucrdrilor, serviciilor si produselor specifice fiecIrui
compartiment de specialitate in vederea ini{ierii si deruldrii procedurilor de
achizitie publici respectiv tntocmirea contractelor incheiate, conform procedurii
de efectuare a achizitiilor publice;
Fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor, comisii desemnate pentru
atribuirea contractelor de achizilie publici, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de pervicii;
Fumizarea informa{iilor de interes public, conform prevederilor legale;
Perfectionarea permenenti a pregdtirii profesionale;
Semnalarea conducerea institu{iei a oricdror probleme deosebite legate de
activitatea acesteia\despre care se ia cunogtin{4 in timpul indeplinirii sarcinilor
sau in afara chiar dacd nu vizeazd direct domeniul in care are
responsabilitlJi gi atributir ;-

10 .

11.
12.
13.

14. Persoana responsabild cu- arhiva
acestora.

unitdlilor arhivistice create, in vederea arhivirii
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tndeplinirea oricdror altor atributii, sarcini qi lucrlri din domeniul propriu de
activitate, incredin{ate verbal, in scris sau dispuse prin act administrativ emis de citre
Presedintele exscutive al Ocolului Silvic.

CAPITOLUL ITtr
PERSONALUL I}E EXECUTIE SUBORDONAT PRE SEDINTELUI EXECUTIV

Art. 31. Compartimentul Contabilitate
- subordonat Presedintelui executiv;

Atributii:
In domeniul Bugetului

l. organizeaza si coordoneaza actiunea de elaborare a proiectului de buget pentru a fi
supus aprobarii C.A.;
2. verifica si analizeaza necesitatea si oportunitatea propunerilor de modificare a
bugetului propriu;
3. asigura exercatarea controlului tinanciar preventiv pentru platile efectuate din bugetul
Ocolului Silvic.
4. intocmeste documentele de plata catre organele bancare si urmareste primirea la timp a

\-/ extraselor de cont;
5. organizewa si coordoneaza contabilitatea operatiunilor de capital, contabilitatea
imobilizarilor" contabilitatea stocurilor, contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea de
gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare.
6. urmareste respectarea principiilor contabile si a evaluarii patrimoniului,
7. raspunde de consemnarea corecta si la timp in scris in momentul efectuarii ei in
documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul unitatii si de
inregistrarea cronologica si sistematica in evidsnta contabila a documentelor justivicative
in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
8. raspunde de consemnarea rezultatelor inventarieii in evidentele contabile;
9. efectueaza platile legale conform centralizatoarelor recapitulative la salarii;
10. implemerrteazaprocedurile de contabilitate cu ajutorul prograrnului informational,
11. asigura si raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor unitatii fata de bugetul
statului si teni in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
12. efectueaza inchiderea conturilor;
13. asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de

v legislatia in vigoare;
14. efectue aza atwliza pe baza de bilant;
15. tine legatura cu bancile, clientii si fumizorii in ceea ce priveste atributiile ce ii revin,
16. contabilizeaza facturile si platile in lei;
17. inregistreazaintranle si iesirile de marfa inbaza documentelor de magazie (facturi
interne, externe, Mn);
18. intocmeste lista facturilor neachitate la termenele acestora.

In domeniul financiar-ccntabil:
1. conduce evidenta contabila, debitele provizorii si definitive pe perioada curenta,
urmareste incasarea in mod ritmic in cadrul termenilor de plata;

2. exercrta controlul financiar preventiv
3. rczolva corespondenta in legatura cu persoane juridice;
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4. organizeza si coordofieaza contabilitatea operatiunilor de capital, contabilitatea
imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea
veniturilor si rezultatelor, creantelor si debitorilor in conformitate cu legislate in vigoare;
5. urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului;
6. raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei in
documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimonial unitatii si de
inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative
in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
7. raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a
celorlalte dispozitii privind operatiunile de numerar, cel putin lunar si inopinant
efectueaza controlul casieriei;
8. implementeazaprocedurile de contabilitate cu ajutorul programului informational;
9. efectueaza inchiderea conturilor;
10. asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de
legislatia in vigoare;
1 1. contabiliteaza incasarile, oqreaza incasarile si platile registrului de casa in programul
informational.

Atributii in domeniul Casieriei:
1. efectueazd incasEri qi pl5{i in numerar,inbaza dispoziJiilor legale;
2. depune in conturile bancare ale ocolului, sumele de bani incasate, potrivit vizei
contabilului qef gi aprobirii Preqedintelui executiv;
3. plStegte drepturile binegti ale salarialilor gi muncitorilor ocolului, direct sau prin
carduri bancare, pebaza actelor aprobate de Presedintele executiv gi vizate de contabilul
$ef;
4. inregistreazd, zllnic operafiile de incasiri gi pl6fi, iar dupi incheierea operaliilor predd
compartimentului financiar-contabilitate contul casierului, impreun[ cu documentele de
casS;
5. depune la bancd sumele reprezent6nd garanliile bdneqti ale gestionarilor stabilite
conform dispoziJiilor legale in vigoare.

Art. 32. Compartimentul Administrativ
Atribufii in domeniul Secretariat gi Registratura
1. poate solicata, cu aprobarea Presedintelui executiv tuturor compartimentelor situalii,
referate, precum si alte documente;
2. asigtxd legaturile Presedintelui executiv cu alte institulii, regii gi agenli economici;
3. primegte, inregistreazd siprezinta Presedintelui executiv orice document adresat R.P.L.
Ocolul Silvic "Padurile Sincii" R.A.;
4. distribuie cu semniturd de primire documentele repartizate fiecdrui compartiment si
serviciu;
5. urmiregte circuitul corespondenfei si rezolvarea la termen a acesteia;
6. asigur[ si urmf,regte semnarea documentelor de cdtre conduc[torul unititii
7. asigur[ legdturile telefonice ale Presedintelui executiv cu persoanele din afara
institufiei ;
8. face convociri gi asigurd desfrqurarea protocolului atunci cand este necesar;
9. orgarnzeaza audietrtele sustinute de Presedintele executiv si asigura informatiile cerute
de persoanele care solicata audiente;
10. transmite compartimentelor din cadrul Ocolului problemele ce au facut obiectul
audientelor:
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11. solicata compartimentelor informatii cu privire la solutionarea cererilor celor care au
fost in audienta si comunica petentilor raspunsul primit;
12. asigura operatiunile de comunicare prin centrala telefonica proprie pentru buna
desfasurare a activitatii,
13. efectueaza lucrari de dactilografiere satlsi multiplicare a lucrarilor necesare
Presedintelui executiv,
14. redactarea, multiplicbrea, transmiterea actelor administrative, inregistrarea si
arhivarea acestora, activitatea de primire, inregistrare, predare si expediere a
corespondentei cu respectarea tennenelor stabilite in actele normative;
15. colaboreaza cu toate compartimentele, prezinta corespondenta ce li se adreseaza,
urmareste solutionarea in termenele stabilite si expediaza raspunsurile pentru cei
interesati;
16. indrumd qi oferd informafii prin telefon pentru rezolvarea problemelor curente;
17. inscrie intr-un registru solicatlrile, sesizdrile qi reclamatiile cetl{enilor, care au fost
semnalate telefonic qi le transmite spre solutionare compartimentelor din cadrul Ocolului
qi altor institulii, dupd caz; furnizarea rdspunsurilor la notele telefonice revine in totalitate
compartimentelor cdrora le sunt adresate.

Atributii in domeniul Arhivei:
l. initiaza si organizeaza activitatea de intocmire a nomenclatorului dosarelor in cadrul
Ocolului;
2. asigura legatura cu Arhivele Nationale, in vederea verificarii si confirmarii
nomenclatorului;
3. urmareste modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
4. verifica si preia de la compartimente pebaza de inventare dosarele constituite;
5. intocmeste inventare pentru documentele fara evidenta aflate in depozit;
6. asigura evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de arhiva pe baza
registrului de evidenta curenta;
7. asigura secretariatul comisiei de selectionare si convoaca comisia in vederea analiza.lii
dosarelor cu termenele de pastrare expirate;
8. intocmeste formele prevazute de lege pentru confirmarea lucrarilor de catre Arhivele
Nationale;
9. asigura predarea/integrarea arhivei selectionate la unitatile de recuperare,
10. cerceteaza documentele din depozit in vederea eliberarii copiilor si a certificatelor
solicatate de cetateni pentru dobindirea unor drepturi in conformitate cu legile in vigoare;
11. pune la dispozitie,pbaza de semnatura si tine evidenta documentelor imprumutate
compartimentelor creatoare;
12. verifica integritatea documentelor imprumutate, iar dupa restituire, acestea vor fi
reintegrate la fond;
13. organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite conform prevederilor
legii Arhivelor Nationale;
14. pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicatate cu
prilejul efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de la creator;
15. pregateste documentele cu valoare istorica si inventarele acestora, in vederea predarii
la Arhivele Nationale conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale.

In domeniul Resurselor Umane
Atributii:
1. raspunde de intocmirea organigramei, statului de functii pentru Ocolul Silvic, verifica
modul de intocmire si respectare a prevederilor legale in acet domeniu;
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2. elaboreaza in colaborare cu celelalte compartimente regulamentul de organizare si
functionare al Ocolului;
3. raspunde de completarea si pastrarea dosarelor profesionale al salariatilor din cadrul
Ocolului;
4. line evidenta registrului general de evidenta a salariatilor, le pastreaza si le
completeaza cu toate modifi carile survenite (electronic).

5. tine evidenta la zi a vechimii in munca pentru personalul salariat al de Ocolului;

6. raspunde potrivit legii de pregatirea documentatiei privind desfasurarea cuncursurilor
organizate in vederea ocuparii posturilor vacante;

7. raspunde potrivit legii de pregatirea documentatiei privind desfasurarea concursurilor,
examenelor privind avansarea in trepte de salarizare superioara;
8. intocmeste Planul anual de perfectionare a personalui;
9. tine evidenta deciziilor de sanctionare a salariatilor
10. tine evidenta fiselor posturilor pe compartimente functionale, intocmite cu respectarea
prevederilor legale;
I l. urmareste si tine evidenta fiselor de evaluare ale salariatilor;
12.la sfarsitul fiecarui an intocmeste graficul privind programarea concediilor de odihna,
urmareste modul de efectuare a acestora, tine evidenta concediilor suplimentare si fara
plata.
13. colaboreaza pentru perfectionarea salariatilor din cadrul Ocolului;
14. intocmeste rapoarte statistice privind activitatea de salarizare si personal
15. elibereaza in conditiile legii, adeverinte de salarizare, la solicatarea salariatilor.

In domeniul Administrativ
Atributii (prin personalul de deservire):
1. Respecta intocmai programul stabilit;
2. Asigura curatenia zihttca a sediului Ocolului, precum si a spatiilor din jur efectuand:
- curatenia si igienizarea birourile Ocolului;
- spalarea si dezinfectia grupurilor sanitare, a holurilor;
- maturarea si spalarea holurilor;
- curatenia ferestrelor, a usilor si inlaturarea prafului;
- se ingrijeste zilnic de curatenia din jurul institutiei (curte si alte spatii reparizate);
3. Asigura curatenia generala cel putin o data pe slpt[mind in fiecare birou.

Art. 33. Compartimentul Fond forestier,
Atributii:

1. Asigura, prin personalul propriu integritatea fondului forestier proprietate publica a
UAT ale comunelor Parau, Sinca Noua si Sinca, gospodarirea durabila, urmarind sporirea
continua a calitatii si functionalitatii padurilor;
2. Esaloneaza masa lemnoasa care se va exploata anual din fondul forestier administrat,
3. Executa lucrarile de punere in valoare a masei lemnoase, conform instructiunilor
tehnice silvice;
4. Urmareste modul in care se respecta normele de exploatare a masei lemnoase de catre
agentii economici, stabilirea corecta a cuantumului fizic si valoric al prejudiciilor produse
in parchete si incasarea contravalorii acestora de la persoanele vinovate;
5. Aplica respectarea normelor in vigoare privind vanz&rea masei lemnoase destinata
agentilor economici, prin licatatii publice sau negocieri directe, dupa caz;
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6. Urmareste executarea controlului anual pl regenerarilor etapa I, potrivit normelor in
vigoare de executarea lucrarilor de ingrijire;
7. Executa precomaptarile anuale de masa lemnoasa;

Art.34. Compartiment Investifii, drumuri, certificare, comunicare si informatica
Atribufii in domeniul Achizifii, Investifii

1. reprezinta Ocolul silvic in problemele privind contractarea si realizarea lucrarilor in
domeniul achiziliilor gi investitiilor publice.
2. asigura intocmirea documentatiilor tehnico- economice in vederea promovarii de noi
investitii,
3. participa la receptiile parfiale gi la terminarea lucrarilor si la receptia finala a acestora,
asigura redactarea documentelor si semnarea acestora de catre toti membrii comisiei;
4. intocmeste si actualizeaza Programul anual al achizitiilor publice in concordanta cu
referatele de necesitate primite de la celelalte compartimente.
5. initiaza lansarea proceduriilor de achizitii publice in SEAP.
6. intocmeste documentatia de atribuire pentru procedurile de achizitii publice colaborind
la intocmirea caietului de sarcini cu celelalte structuri in functie de tipul si obiectul
contractului ce urmeaza a fi atribuit;
7. initiaza, organizeaza, frnalizeaza procedurile de achizitie publica de bunuri, servicii,

v lucrari si intocmeste dosarele aferente (proceduri de licatatie deschisa, licatatie restransa,
dialog competitiv, negociere, cerere de oferte, achizilii directe);
8. intocmeste contractele de achizitii publice de bunuri, servicii si lucrari;
9. verific6 situatiile de lucrdri pentru lucririle care nu au diriginte de gantier .
10. urmdregte respectarea graficelor de egalonare a execuJiei lucrdrilor de investitii,
respectarea solu{iilor tehnice si constructive intocmite impreunl cu dirigintele de qantier.

Atribufii in domeniul Drumurilor Forestiere
1. Coordoneaza activitatea de administrare a drumurilor forestiere de pe nza ocolului
prin districte si padurari,
2. intocmeste evaluari sau devize pentru lucrarile de intretinere a drumurilor forestiere si
reparatii curente,
3. urmareste executarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate dinraza ocolului,
4. asigura frontul de lucru pentru constructor prin urmarirea pe teren a executarii
defrisarilor drumurilor forestiere noi conform documentatiilor aprobate,
5. participa la receptia lucrarilor de ?ntrelinere gi reparalii a drumurilor forestiere,

!. 6. urmareste pe teren executarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de prestator
sau echipa de drumuri.

Art. 35. Compartim ent P aza pEdurilor

1. Stabileqte graficul qi fine evidenta controalelor de fond;
Z.line evidenfa qi opereazd registrul actelor de contraven{ii qi infrac{iuni;
3. Inscrie in condicile pidurarilor in fiecare an pe verso-ul de la coperta din fata
urmitoarele. num5rul gi numele cantonului, arondarea, suprafafa cantonului, inventarul
bornelor;
4. Rdspunde de instrumentarea actelor de contraventie gi infrac{iune, conform
prevederilor legale in vigoare, ludnd mdsurile ce se impun pentru recuperarea pagubelor
sau aplicarea amenzilor pentru cei vinovali;
5. Rdspunde de eliberarea gi vizarea anuald a ordinelor de serviciu pentru personalul cu
atributiuni de pazd din cadrul ocolului;
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6. lntocmegte graficul qi urmdreqte respectarea punctelor fixe de control a circulafiei
materialelor lemnoase;
7. intocmegte graficul de serviciu de permanen{[ la ocol in cazuride forfi majorS;
8. Asigurd instruirea personalului silvic qi a agentilor economici privind completarea
corectd a documentelor de inso{ire qi provenien{i a materialului lemnos;
9. Organizeazi impreunl cu organele de polilie, ac{iuni comune privind prevenirea,
depistarea qi combaterea sustragerilor de material lemnos gi alte produse ale p[durii;
10. Stabilegte gi participd la ac{iuni de patrulare impreun[ cu personalul silvic;
1 1. Intocmegte devizul de pazd gi urmiregte incadrarea in specificalii;
12. Propune dotarea cu mijloace PSI qi organizeazd activitatea specificd;
13. Urmdregte qi efectueazd impreun[ cu personalul de teren instruirea pe linie PSI a
ingrijitorilor de animale, furiqtilor, a muncatorilor sezonieri, a vinitorilor etc.,
14. Rispunde de existen{a unei propagande silvice vizuale corespunzitoare;
15. Intocmegte necesarul de echipament qi urmdregte dotarea corespunzitoare a
personalului silvic;
16. Inscrie lunar sarcinile de plan specifice compartimentului in condicile de serviciu ale
brigadierilor;
17. Realizeazd. ac[iuni de confrol impreund cu organele de polilie qi ITRSC la instala{iile
de prelucrare a lemnului rotund;
18. Urmareste valorificarea corecta a materialelor confiscate;

In domeniul PSI
Atributii:

o sd stabileasc[ responsabilitS]ile qi modul de organizare pentru apdrarea impotriva
incendiilor, sI le actualizeze ori de cdte ori apar modificdri gi s[ le aduci la
cunoqtin{i salariaf ilor, utilizatorilor gi oriciror persoane interesate,

o sd asigure identificarea qi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa qi s[
asigure corelarea mdsurilor de apdrare irnpotriva incendiilor cu natura gi nivelul
riscurilor;

. sd solicate qi si oblind avizele gi autorizaJiile de securitate la incendiu, prevdzute
de lege, qi si asigure respectarea condiliilor care au stat labaza eliberdrii acestora;
in cazul anullrii avizelor ori a autorizaliilor, si dispuni imediat sistarea lucrlrilor
de constructii sau oprirea function[rii ori utiliz6rii construc{iilor sau amenajSrilor
respective;

o sI permit6, in condiliile legii, executarea controalelor gi a inspecliilor de prevenire
impotriva incendiilor, sI prezinte documentele qi informaliile solicatate gi sf, nu
ingreuneze sau si obstruc{ioneze in niciun fel efectuarea acestora,

o si permit[ alimentarea cu apd a autospecialelor de intervenlie in situatii de
urgentd;

o sd intocmeasc6, s5 actualizeze permanent gi si transmitd inspectoratului lista cu
substanlele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitrtea sa sub
orice form[, cu mentiuni privind: proprietIlile fizico-chimice, codurile de
identificare, riscurile pe care le prezinti pentru slndtate qi mediu, mijloacele de
protecfie recomandate, metodele de intervenJie qi prim ajutor, substanlele pentru
stingere, neutralizare sau decontaminare;

o si elaboreze instruc{iunile de apdrare impotriva incendiilor gi sd stabileasci
atribu{iile ce revin salaria{ilor la locurile de munci,

o si verifice dacd salarialii cunosc qi respecti instrucliunile necesare privind
mdsurile de aplrare impotriva incendiilor qi sd verifice respectarea acestor m[suri
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semnalate corcspunzitor prin indicatoare de avertizare de c6tre persoanele din
exterior care au acces in Ocolul Silvic;
s5 asigure constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgentd privat,
precum gi funcfionarea acestuia conform reglementdrilor in vigoare ori s[ incheie
contract cu un alt serviciu de urgenti voluntar sau privat, capabil sd intervinl
operativ gi eficace pentru stingerea incendiilor;
s[ asigure ?ntocmirea qi actualizarea planurilor de interventie gi condi{iile pentru
aplicarea acestora in orice moment;
sd permitl, la solicatare, accesul fo4plor inspectoratului in unitatea sa ?n scop de
recunoaqtere, instruire sau de antrenament qi sd participe la exerciliile gi aplicaJiile
tactice de intervenlie organizate de acesta;
sI asigure utilizarea, verificarea, intrelinerea gi repararea mijloacelor de apdrarc
impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de
proiectant;
si asigure pregitirea gi antrenarea serviciului de urgentl privat pentru interventie;
s5 asigure qi s[ puni in mod gratuit la dispozi]ie fo4elor chemate in ajutor
mijloacele tehnice pentru ap[rare impotriva incendiilor qi echipamentele de
protectie specifice riscurilor care decurg din existenla gi functiorrarea unitilii sale,
precum gi antidotul gi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
s[ stabileasci gi s5 transmiti cdtre transportatorii, distribuitorii qi utilizatorii
produselor sale regulile gi m[surile de aplrare impotriva incendiilor, specifice
acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul qi depozitarea
produselor respective;
si informeze de indatd, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea qi
stingerea cu forfe gi mijloace proprii a oricdrui incendiu, iar in termen de 3 zile
lucrdtoare si completeze gi s[ trimitd acestuia raportul de intervenJie;
si utilizeze numai mijloace tehnice de apdrare impotriva incendiilor, certificate
conform legii;

o si indeplineasci orice alte atribufii prevdzute de lege privind apdrarea impotriva
incendiilor.

Art. 36. Compartiment Culturl, refacere, protectie
Atribulii:

1. Rispunde de buna desfb$urare a activitililor de culturd gi refacere a pidurilor,
recolt6rii de seminte, pepiniere gi solarii din cadrul ocolului, lu6nd in acest sens mdsurile
ce se impun;
2. intocmegte devizul de impiduriri, recoltiri de semin[e, lucriri in pepiniere gi solarii, pe

bazaraport[rilor personalului de teren gi a programului stabilit prin amenajament;
3. Pistreaz[ qi opereazd corespunzdtor in figele rezervatiilor de semin]e, urm6reqte
execu{ia lucrdrilor ce se impun in aceste rezewa\ii, astfel inc6t sd-qi exercate rolul
functional la parametrii maximi;
4. intocmegte planul anual al regeneririlor conform instruc{iunilor in vigoare;
5. Pistreazl registrul rezervatiilor de seminfe qi urm[regte delimitarea corespunzfltoare a
acestora in teren;
6. Rdspunde de executia progtamului de recoltare a semintelor, urm5rind expres ca
recoltarea s[ se facd din arboretele autonzate;
7. Participi la receplia, ia in evidenli gi semneazd de oportunitatea, legalitatea 9i
conformitatea lucrlrilor, ia in evidenti toate bonurile de lucru la aceastl activitate;

a

a

t9



8.Jine qi opereazd figele de evidentd a lucrdrilor in pepiniere gi solarii precum qi figele
loturilor de semin{e recoltate pe raza ocolului,
9. Jine evidenla certificatelor de provenianll, a semintelor qi puietilor a cdror miqcare s-a
ftcut prin ocol;
10. intocmeqte planul de mdsuri tehnico-organizatorice pentru campania de imp6duriri qi
rdspunde de buna desfbgurare a acestora,
11. Jine eviden{a regenerdrilor etapa a doua qi intocmeqte centralizatoarele aferente;
12. Organizeazd Si instruiaqte personalul implicat in ac{iunea de inventariere a puielilor in
pepiniere gi solarii,
13. Rdspunde de desfbqurarea inventarierii conform normelor in vigoare;
14. Ia misurile ce se impun qi r[spunde de incadrarea in indicii de reuqitd conform
normativelor, a puie{ilor din pepiniere qi solarii;
15. Executd impreuni cu brigadierul si pddurarul din canton observafii qi inventarieri in
pepinierele gi solariile unde s-au ftcut semindturi, intocmeqte procesul verbal de r6s[rire
a culturilor qi Jine evidenta acestora.
16. intocmegte documenta{ia aferenti pentru pierderile qi calamitdlile inregistrate in
culturi, pepiniere, solarii qi plantatii;
17.Ia mdsuri pentru executarea mecanizatd cu costuri reduse a combaterilor chimice in
plantatii, pepiniere sau solarii, cu respectarea stricti a normelor de mediu qi instruieqte in
acest scop personalul silvic cu privire la tehnologia folositS;
18. R[spunde de igienizarea corespunz[toare a pldurii gi asigurarea unei stiiri fitosanitare
bune, ia misurile iare se impun pentru prevenirea qi combaterea bolilor sau diundtorilor
in arborete, plantatii gi pepiniere;
19. Rispunde de inaintarea lunarl (pflnd in ultima zi lucrdtoare) a rapoartelor de

semnalare de c6tre pddurari;
2A. Opereazd rapoartele dup[ verificarea lor, in registrul fitosanitar gi p[streaz[ evidenta
lor,
2l.Verificd qi rdspunde de amplasarea in teren a mijloacelor de depistare prognozi qi

combatere a dlunStorilor, de urm[rirea qi culegerea datelor de la acestea, conform
instruc{iunilor in vigoare,ludnd dupd"cazmisurile ce se impun;
22. intocmeqte devizele de proteclie, statistic[ 9i prognozi a dundtorilor;
23. Pistreazl eviden{a punctelor de amplasare a curselor feromonale;
24. Rlspunde de aprovizionarea, in cantitSli necesare, cu substanfe de combatere a

ddun6torilor, le repartizeazd cdtre pddurari gi tine evidenta strictf, a acestora, rlspunde de

depozitarea, manipularea, folosirea qi depozitarea acestora in condilii de siguran{d;
25. Aproba modul de utilizare a substan{elor toxice gi instruiegte pe linie de protectia

muncii personalul care participd la manipularea, folosirea qi depozitarea acestor

substante;
26. Parttcipii la receptia lucririlor qi aprobd bonurile de lucru referitoare la activitatea de

proteclie a pldurii gi rdspunde de oportunitatea,legalit^ea gi executarea corespunzitoare
a acestora;
27. Opereazl lucrdrile efectuate in amenajament;
28. tnscrie lunar sarcinile de plan specifice compartimentului in condicile de serviciu ale

brigadierilor.

Art.37. Compartiment Productie si mecanizare
Atributii:
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1. Realizarea cantitattiva si calitativa a programelor aprobate, precum si crearea tuturor
conditiilor pentru realizarea productiei la nivel tehnic corespunzator, in conditii de
eficienta economica;
2. Esaloneaza masa lemnoasa care se va exploata anual din fondul forestier administrat;
3. Executa lucrarile de punere in valoare a masei lemnoase, conform instructiunilor
tehnice silvice;
4. Urmareste modul in care se respecta normele de exploatare a masei lemnoase de catre
agentii economici, stabilirea corecta a cuantumului fizic si valoric al prejudiciilor produse
in parchete si incasarea contravalorii acestora de la persoanele vinovate;-
5. Aplica respectarea normelor in vigoare privind vanzarea masei lemnoase destjnata
agentilor economici, prin licatatii publice sau negocieri directe, dupa caz;

Art. 38. Atribufii pe linie de SECURITATE $I SANATATE iN MUNCA
l. coordoneazl, activitatea de securitate gi sdndtate in muncd din Ocolul silvic;
2. evalueazl riscurile pentru securitatea qi slndtatea in munc[ a lucratorilor, inclusiv
pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
3. propune mdsurile de protectie care trebuie luate qi, dupi caz echipamentul de proteclie
care trebuie utllizat;
4. {ine eviden{a accidentelor de muncd ce au ca urTnare o incapacatate de munc6 mai mare
de 3 zile calendaristice, a accidentelor ugoare, a bolilor profesionale, a incidentelor
periculoase, precum gi a accidentelor de muncI, astfel cum sunt definite la art.5 lit. s din
Legea31912006;
5. intocmeqte un plan de prevenire qi protecfie compus din misuri tehnice, sanitare,
organizatorice qi de alti natur[, bazatpe evaluarea riscurilor;
6. obline autarizalia de functionare din punctul de vedere al securitalii qi san[tdtii in
munc6, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;
7. propune pentru lucrdtori, prin figa postului, atribuliile gi rispunderile ce le revin in
domeniul securitdlii qi sdnitdlii in munci, corespunzator funcfiilor exercatate;
8. elaboreazd instrucliuni proprii, conform Legii 31912006, pentru completarea gi/sau
aplicarea reglementdrilor de securitate qi sindtate in muncd, tindnd seama de
particulariti{ile activitltilor qi ale locurilor de muncd aflate in responsabilitatea lor;
9. asiguri gi controleazd cunoagterea qi aplicarea de cdtre toti lucrdtorii a m6surilor
prevdzute in Planul de prevenire qi de protec{ie stabilit, precum qi a prevederilor legale in
domeniul securitalii gi slnflti{ii in muncd;
10. propune conducerii procurarea de materiale necesare informlrii gi instruirii
lucrdtorilor, cum ar fi: afige, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea gi sanltatea
in munc[;
11. asigurl informarea fiec[rei persoane, anterior angqarJi in munc5, asupra riscurilor la
care aceasta este expusd la locul de muncd, precum pi asupra misurilor de prevenire gi de
protecJie necesarE;
12. ia mdsuri pentru autorizarea exercatdrii meseriilor gi a profesiilor prevdzute de
legislalia specifici;
13. propune conducerii sd angajeze numai persoane care, in urma examenului medical gi,
dupd' caz, a testdrii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinilor de muncl pe care
urmeazd' sd o execute gi sd asigure controlul medical periodic, qi dupi caz, controlul
psihologic periodic, ulterior angajdii;
14. prezinti documentele qi dd relatiile solicatate de inspectorii de muncd in timpul
controlului sau al efectudrii cercetirii evenimentelor:
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15. informeazd conducerea instituliei cu privire la misurile dispuse de inspectorii de
muncd cu prilejul vizitelor de control qi al cercetdrii evenimentelor gi urmdregte
realizarea lor;
16. la solicatarea inspectorului de munc6, participd la efectuarea controlului sau la
cercetarea evenimentelor;
17. propune procurarea de echipamente de muncA frrA pericol pentru securitatea qi
s6nltatea lucrltori lor;
18. propune procurarea de echipamente individuale de protectie;
19. intocmeste rapoartele specifice si le transmite autoritatilor competente.

Art. 39. Districtele silvice In IIn III si IV
Fondul forestier proprietate publica a UAT ale comunelor Parau, Sinca

Noua si Sinca
l. se administreaza prin R.P.L. Ocolul Silvic '?adurile Sincii" R.A., care

functioneaza ca regie autonoma de interes local cu specific exclusiv silvic, conform Legii
nr.4612008 - Codul Silvic al Romaniei.

Principiile care stau labaza gestionarii durabile a padurilor sunt urmatoarele:
a) promovarea practicilor care asigura gestionarea durabila a padurilor;
b) asigurarea integritatii fondului forestier si a permanentei padurii;
c) majorarea suprafetei terenurilor ocupate cu paduri;
d) politici forestiere stabile pe termen lung;
e) asigurarea nivelului adecvat de continuitate jwidica, institutionala si operationala in
gestionarea padurilor;
f) prim ordialitatea obiectivelor ecol ogice ale si lviculturi i ;
g) cresterea rolului silviculturii in dezvoltarea rurala;
h) promovarea tipului natural fundamental de padure si asigurarea diversitatii biologrce a
padurii;
i) armonizarea relatiilor dintre silvicultura si alte domenii de activitate;
j) sprijinirea proprietarilor de paduri si stimularea asocierii acestora;
k) prevenirea degradarii ireversibile a padurilor, ca urmare a actiunilor umane si a
factorilor de mediu destabilizatori.

Atributii specffice:
1 . Gestione aza si asigura paza pe intreg teritoriul impadurit ce apartine domeniului public
aflat in administrarea Ocolului Silvic;
2. Participa la marcarea arborilor ce urrneaza a fi exploatati si efectueaza inspectii ori de
cate ori este nevoie;
3. Raspunde de gestionarea si transformarea in cherestea a arborilor de la marcare pana la
predarea la transport a masei lemnoase;
4. Raspunde din punct de vedere administrativ, civil, si penal de gestionarea bunurilor
materiale luate in primire si de activitatea ce o desfasoara;
5. Participa la intretinerea padurilor, prin plantari de arbori si arbusti si intretinerea
acestora prin udari si taieri de dirijare a cresterii;
6. Intretine vegetatia arboricola de talie mare prin taieri de regenerare si dimensionare a
coroanei
7. Intocmegte rapoartele cerute de organele abilitate.
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CAPITOLUL D(
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUMLI
Art. 40. Regia Publica Locala Ocolul Silvic "Padurile Sincii" R.A. asigura acoperirea
cu venituri provenite din activitatea proprie a tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobanzilor,
amortizarilor investitiilor, precum si obtinerea de profit.
Art. 41. Regia Publica Locala Ocolul Silvic "Padurile Sincii" intocmeste anual bugetul
de venituri si cheltuieli si situatiile financiare, in conditiile legii.

Bugetul de venituri si cheltuieli, precum si situatiile financiare, se supun spre
aprobare Consiliului de Administratie, potrivit legii si ulterior Consiliului de coordonare
al Asociatiei.
Art. 42. Regia Publica Locala Ocolul Silvic 66Padurile Sincii" poate constitui, potrivit
legii, fonduri necesare realizarii obiectului sau de activitate.
Art. 43. Regia Publica Locala Ocolul Silvic "Padurile Sincii" poate beneficia de
alocatii de la bugetul local ori poate contracta credite bancare, sponsorizari, donatii,
imprumuturi interne sau externe rambursabile sau nerambursabile, in conditiile legii, cu
acordul anterior al Consiliului de coordonare al Asociatiei.
Art. 44. Operatiunile de incasari si plati ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
"Padurile Sincii" se efectueaza in conturi deschise la banci, in limitele stabilite de Banca
Nationala a Romaniei. Pentru necesitati curente, Regia Publica Locala Ocolul Silvic
"Padurile Sincii" poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, in
conditiile legii, prin casieria proprie.

Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin unitatile
bancare, potrivit legii.
Art. 45. Exercatiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31
decembrie ale fiecarui an.
Art. 46. Activitatea economico-financiara a Regiei publice locale Ocolul Silvic
g'Padurile Sincii" va fi supusa verificarilor conform regelementarilor legale referitoare
la audit. Controlul activitatii economic-financiare se poate realiza de catre o societate
apecializata in acest sens, prin incheierea unui contract de prestari servicii cu aceasta.

CAPITOLUL X
DISPOZITII FINALA
l*t.47. Relatiile cu alte regii, cu societati comerciale din tara si din strainatate, precum
si cu alte terte personae fizice si juridice se vor desfasura pe baze contractuale in
conditiile legii.
Art. 48. Prezentul regulament se completeua at dispozitiile si cu reglementarile legale
in domeniu.
Art. 49. Prezentul Regulament de organizare si functionare intra in vigoare de la data
aprobarii in Consiliul de Administratie si va fi adus la cunostinta intregului personal al
Ocolului Silvic.
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