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OCOLUL SILVIC ARDUD R.A. 

JUDEŢUL SATU MARE 

ORAS ARDUD, STR. NOUĂ NR.1 

 

 

 

STATUT 

privind Organizarea şi Funcţionarea  

 Regiei Autonome 

“ OCOLUL SILVIC ARDUD ” 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art.1. Denumirea Regiei Autonome este “OCOLUL SILVIC ARDUD “ R.A. 

Art.2. “ OCOLUL SILVIC ARDUD” R.A. este persoană juridică şi funcţionează pe 

bază de gestiune economică şi autonomie financiară, exercitând şi atribuţii de serviciu 

public cu specific silvic. 

Art.3. Sediul Ocolului Silvic ARDUD R.A. este în oraşul ARDUD, str. Noua nr.1. , jud. 

Satu Mare. Spaţiul necesar desfăşurării activităţii regiei este asigurat în sediul actual al 

Primăriei Oraşului Ardud. 

 

CAPITOLUL II 

Scopul, părţile şi obiectul de activitate 

 

Art.4. Ocolul Silvic Ardud R.A. are ca scop gospodărirea durabilă şi unitară, în 

conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a 

fondului forestier proprietate publică a oraşelor Ardud, Seini, Tauţii Măgherăus, precum 

şi a comunelor Terebeşti, Vetiş, Doba, Craidorolţ, Viile Satu Mare, Socond, Vama, Pir, 

Cămărzana, Tarşolţ, Bixad, Tarna Mare, Cicarlau, Odoreu şi Păuleşti, în vederea 

creşterii contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea 

economiei cu lemn, cu alte produse ale pădurii şi cu servicii specifice silvice, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 a Codului Silvic, a Legii nr.215/2001 

republicată şi Ordinul Ministrului nr.904/2010 pentru aprobarea procedurii de 

constituire şi autorizare a ocoalelor silvice. 

Art.5 Regia Autonomă Locală “OCOLUL SILVIC ARDUD” R.A. este constituită 

pentru gospodărirea unor suprafeţe de fond forestier ale celor 17 consilii locale asociate, 

după cum urmează: 
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1. Consiliul Local Ardud – cu fond forestier în suprafaţă de 390.67 ha; 

2. Consiliul Local Terebeşti – cu fond forestier în suprafaţă de 323.03 ha; 

3. Consiliul Local Vetiş – cu fond forestier în suprafaţă de 218.16ha; 

4. Consiliul Local Doba – cu fond forestier în suprafaţă de 327.37 ha; 

5. Consiliul Local Craidorolţ - cu fond forestier în suprafaţă de 300.70 ha; 

6. Consiliul Local Viile Satu Mare - cu fond forestier în suprafaţă de 191.51 ha; 

7. Consiliul Local Socond - cu fond forestier în suprafaţă de 330.40 ha; 

8. Consiliul Local Vama - cu fond forestier în suprafaţă de 693.5 ha; 

9.  Consiliul Local Cămărzana – cu fond forestier în suprafaţă de 472. 46 ha 

10.  Consiliul Local Târşolţ – cu fond forestier în suprafaţă de 252.04 ha 

11.  Consiliul Local Pir – cu fond forestier în suprafaţă de 108.81 ha. 

12.  Consiliul local Bixad – cu fond forestier in suprafata de 1218.78 ha 

13.  Consiliul local Tarna Mare – cu fond forestier in suprafata de 179.40 ha 

14.  Consiliul local Tautii Magheraus – cu fond forestier in suprafata de 884.00 ha 

15.  Consiliul local Seini – cu fond forestier in suprafata de 778.90 ha 

16.  Consiliul local Cicarlau – cu fond forestier in suprafata de 922.55 ha 

17.  Consiliul local Odoreu – cu fond forestier in suprafata de 228.66 ha 

18.  Consiliul local Păuleşti – cu fond forestier in suprafata de 184.43 ha 

 

Art.6.(1) Ocolul Silvic Ardud R.A. are ca domeniu principal de activitate 

SILVICULTURA . 

Domeniul principal: 021 – Silvicultură şi alte activităţi forestiere 

Activitatea principală: 0210 – Silvicultură şi alte activităţi forestiere  

În acest scop Ocolul Silvic Ardud R.A. aplică strategia naţională în domeniul 

silviculturii, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului 

forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale enumerate mai sus, pe 

care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de 

pescuit atribuite potrivit legii, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de 

comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii 

de eficienţă economică, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic. 

Ca activităţi secundare Ocolul Silvic Ardud R.A. desfăşoară: 

- 0220 Exploatarea forestieră 

- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 

- 0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii 

- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 

- 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor 

pomi fructiferi 

- 0129 Cultivarea altor plante permanente 

- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 

- 0163 Activităţi după recoltare 
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- 0164 Pregătirea seminţelor 

- 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe 

vânătorii 

- 0312 Pescuitul în ape dulci 

- 0322 Acvacultură în ape dulci 

- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii 

- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

- 1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie şi 

din alte materiale vegetale împletite 

- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 

- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

- 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti  

- 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

- 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 

- 4312 Lucrări de pregătire a terenului 

- 4399 Alte lucrări speciale de construcţii 

- 4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 

- 4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 

echipamentelor sanitare 

- 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 

- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri  

- 5590 Alte servicii de cazare 

- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

- 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

(2). Produsele specifice fondului forestier, precum şi celelalte bunuri care se recoltează, 

se valorifică din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale 

menţionate în prezentul statut şi ale altor proprietari pentru care se efectuiază prestări de 

servicii sunt: 

a). Masa lemnoasă pe picior, provenită din tăieri de produse principale, secundare, 

accidentale şi de igienă ale pădurii şi sub formă de sortimente, precum şi produsele 

rezultate prin prelucrarea primară a lemnului; 

b). Alte produse lemnoase: arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, puieţi 

forestieri, răchită şi împletituri din răchită, mangal de bocşă şi altele de această natură 

c). Produsele nelemnoase din fond forestier, cum sunt: vânatul viu din crescătorii şi din 

cuprinsul fondurilor de vănătoare, carnea de vânat, trofeele de vânat şi coarnele căzute 

în mod natural, peştele din apele de munte şi din păstrăvării, bălţi şi iazuri din fondul 

forestier, fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile, plantele 

medicinale şi aromatice, cultivate şi din flora spontană, răşină şi altele similare 
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(3). Ocolul Silvic Ardud R.A. poate desfăşura acţiuni de silvoturism şi agrement, 

echitaţie şi turism ecvestru, folosind eficient capacităţile proprii  

(4). Ocolul Silvic Ardud R.A. poate gospodări suprafeţe de fond forestier, proprietate 

privată sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv aflate în proprietatea 

publică a acestora din urmă şi păşuni împădurite, perdele forestiere pe baza de contract 

şi în temeiul principiilor enunţate la art. 4 şi la art. 6 alin. (1). 

(5). Ocolul Silvic Ardud R.A. obţine venituri din vânzarea produselor specifice fondului 

forestier pe care îl administrează, precum şi din alte activităţi şi servicii autorizate 

conform legii. 

(6). Ocolul Silvic Ardud R.A. poate asigura transportul rutier de mărfuri şi poate închiria 

autovehicule sau utilaje, cu sau fără personalul de deservire aferent . 

 

CAPITOLUL III 

Atribuţiile Ocolului Silvic Ardud R.A. 

 

Art.7. Ocolul Silvic Ardud R.A. are următoarele atribuţii principale: 

- asigură integritatea fondului forestier proprietate publică a localităţilor menţionate în 

prezentul statut, precum şi a celui aparţinând altor deţinători, pe care îl are în 

gospodărirea durabilă a pădurilor din cuprinsul acestora; 

- asigură finanţarea lucrărilor necesare în vederea gospodăririi raţionale a fondului 

forestier proprietate publică a localităţilor menţionate în prezentul statut şi a desfăşurării 

normale a activităţii, în condiţiile prevăzute de lege; 

- organizează şi realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a 

localităţilor menţionate în prezentul statut şi întocmeşte periodic inventarul acestuia, cu 

respectarea normelor tehnice şi a prevederilor legale în vigoare; 

- ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier şi de corectare a perimetrului 

pădurilor prin schimburi, prin cumpărare de terenuri sau prin alte modalităţi prevăzute 

prin lege, pe bază de acte autentice, în condiţiile legii; 

- efectuează documentatii privind schimburi de terenuri, scoatere definitivă sau ocupare 

temporară a unor terenuri din fondul forestier, potrivit prevederilor legale; 

- poate cumpăra, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri proprietate privată sau poate 

prelua asemenea terenuri, prin donaţie/legat de la proprietari, cu respectarea prevederilor 

legale, în vederea împăduririi, cu suportarea cheltuielilor din fondul de conservare şi 

regenerare a pădurilor; 

- preia în administrare terenurile degradate din domeniul privat sau public, incluse în 

perimetre de ameliorare şi prevăzute a fi împădurite potrivit legii; cheltuielile pentru 

lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie 

silvică, din alocaţii de la bugetul de stat sau din alte surse, potrivit legii; 

- organizează şi execută paza fondului forestier pe care îl gospodareste împotriva 

tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păşunatului, 
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braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a 

incendiilor de păduri, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară; 

- organizează şi execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice sau ale 

altor studii de specialitate, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a 

pădurilor pe care le administrează, precum şi cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de 

întreţinere a regenerărilor; 

- asigură realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau 

prin alte studii de specialitate în fondul forestier pe care îl gospodareste, poate realiza 

împăduriri în afara fondului forestier, precum şi perdele forestiere de protecţie în 

condiţiile legii; 

- urmăreşte protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl gospodareste împotriva 

eroziunii şi a altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând şi 

coordonând lucrări de corectare a torenţilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele 

de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat sau din credite externe, potrivit legii; 

- asigură starea fitosanitară a pădurilor pe care le gospodareste, organizând acţiunile 

necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi a dăunătorilor; 

- amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din 

pădurile pe care le gospodareste, în conformitate cu posibilitatea pădurilor, stabilită prin 

amenajamentele silvice; 

- exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe 

care le gospodareste, pentru prevenirea prejudicierii seminţişurilor şi arborilor pe picior, 

degradării solului, declasării lemnului, precum şi pentru prevenirea altor fapte 

asemănătoare şi ia măsuri în baza legislaţiei în vigoare, sancţionând abaterile constatate; 

- controlează provenienţa materialelor lemnoase şi a celorlalte produse specifice 

fondului forestier, legalitatea circulaţiei lor pe drumurile din raza de activitate şi 

urmăreşte sancţionarea neregulilor constatate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

- asigură valorificarea, în condiţii de eficienţă economică, a masei lemnoase aprobate 

pentru recoltare din pădurile pe care le gospodareste, cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare; 

- realizează tăierea, rindeluirea, prelucrarea mecanică şi uscarea lemnului, impregnarea 

sau tratarea chimică a acestuia cu conservanţi si cu alte materiale; 

- realizează produsele din lemn ce urmează să fie utilizate în principal în industria de 

construcţii, fabricarea caselor şi căsuţelor prefabricate din lemn şi a unor elemente 

componente ale acestora; 

- prelucrează materialul lemnos exploatat şi valorifică produsele rezultate, în condiţii de 

eficienţă economică; 

- execută în regie proprie sau prin agenţi economici specializaţi lucrări de exploatare a 

masei lemnoase din pădurile pe care le gospopdareste în condiţiile legii, în scopul 
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gospodăririi raţionale a acestora şi al valorificării superioare a lemnului, asigurării 

regenerării la timp a arboretelor şi al evitării declasării lemnului; 

- execută în condiţii de eficienţă economică prelucrarea brută a lemnului în instalaţii 

proprii sau prin încheierea de contracte cu societăţi economice ce au ca obiect de 

activitate prelucrarea bruta a lemnului; 

- valorifică sortimentele rezultate din prelucrarea primară şi industrială a lemnului; 

- achiziţionează în contrapartidă masa lemnoasă pe picior şi produse fasonate de la alţi 

proprietari de pădure, persoane juridice şi fizice; 

- stabileşte şi asigură realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării 

bazinelor forestiere, pentru o gospodărire mai bună a pădurilor, în condiţiile legii; 

- execută lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor forestiere pe care le 

administrează, în regie proprie sau prin agenţi economici de specialitate; 

- administrează ariile forestiere protejate în care fondul forestier deţine o pondere 

majoritară, asigurând conservarea biodiversităţii; 

- gestionează fondurile de vânătoare care îi sunt atribuite conform legii, răspunzând de 

realizarea efectivelor optime de vânat, pe fiecare fond de vânătoare, prin acţiuni de 

selecţie a vânatului, de asigurare a hranei, a adăpostului, a zonelor de linişte şi de 

înmulţire a acestuia, a repopulării în unele fonduri şi de recoltare a efectivelor aprobate 

prin programele anuale de prevenire şi combatere a braconajului; 

- gospodareste fondul piscicol din apele de munte, în condiţiile legii; 

- organizează, în condiţiile legii, acţiuni de vânătoare şi de pescuit pentru cetăţenii 

români şi străini, pe fondurile de vânătoare şi de pescuit atribuite în gestiune; 

- organizează acţiuni de silvoturism, precum şi de filmare şi fotografiere a vânatului viu 

şi a peisajului natural; 

- organizează creşterea intensivă a vânatului în spaţii special amenajate, în condiţii de 

eficienţă economică şi cu respectarea dispoziţiilor legale; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor 

de vânătoare şi a celor de pescuit din apele de munte; 

- recoltează, achiziţionează, prelucrează şi valorifică, în condiţii de eficienţă economică, 

produsele lemnoase şi nelemnoase specifice fondului forestier – fructe de pădure, 

ciuperci comestibile din flora spontană şi cultivate, plante medicinale din flora spontană 

şi cultivate, plante tehnice, aromatice, legume, fructe, carne de vânat, vânat, trofee de 

vânat, mangal de bocşe, cherestele, împletituri din nuiele de răchită, produse 

semifabricate din lemn şi altele asemenea, produse specifice vânatului, pomi de Crăciun 

şi răchită; 

- produce şi valorifică în condiţii de eficienţă economică mangal de bocşă, cherestele, 

produse din lemn, produse artizanale specifice, produse specifice naturalizate; 

- administrează, pe bază de contract, terenuri forestiere proprietate privată sau 

aparţinând persoanelor fizice/juridice sau unităţilor administrativ – teritoriale, ca 
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proprietate privată/publică precum şi păşuni împădurite, perdele forestiere sau alte 

terenuri din afara fondului forestier; 

- prestează la cerere, contra cost, servicii de specialitate în pădurile proprietate privată 

sau aparţinând unităţilor administrativ teritoriale, precum şi pe terenurile cu vegetaţie 

forestieră din afara fondului forestier, cum sunt: lucrări de punere în valoare, împăduriri, 

combaterea dăunătorilor, cadastru de specialitate şi altele; 

- asigură, potrivit legii, paza pădurilor proprietate privată, la cererea proprietarilor sau a 

asociaţiilor de proprietari legal constituite, pe bază de contracte; 

- sprijină în condiţiile legii deţinătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea 

de plantaţii şi de perdele forestiere; 

- prestează, contra cost, servicii, lucrări şi transporturi pentru terţi, potrivit obiectului său 

de activitate  

- realizează întreaga gamă de operaţii de comerţ interior şi exterior, în vederea 

valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier şi a altor produse potrivit 

legii; 

- prestează la cerere, contra cost, servicii de reclamă şi de publicitate în fond forestier 

sau spaţii din patrimoniul propriu; 

- prestează servicii de consultanţă specifice obiectului de activitate, în ţară şi străinătate; 

- stabileşte relaţii specifice domeniului de activitate, potrivit legii, cu regii autonome, 

societăţi comerciale, precum şi cu alte terţe persoane juridice şi fizice, române sau 

străine, pentru realizarea în comun de activităţi de producţie, cercetare, asistenţă tehnică, 

dezvoltare, comercializare, pe baze contractuale; 

- asigură servicii de cazare şi masă pentru cetăţenii români şi străini în spaţiile cu 

asemenea destinaţii de care dispune, în acţiunile de silvoturism; 

- acţionează, în condiţiile legii, pentru închirierea unor bunuri din patrimoniul propriu; 

- asigură, în condiţiile legii, aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării 

normale a activităţilor proprii, prin agenţi economici din ţară şi din străinătate; 

- stabileşte tarife pentru lucrări, produse şi servicii din domeniul său de activitate, 

potrivit legii;  

- realizează politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programe şi executare a 

activităţii economico-financiare, întocmirea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, 

urmărirea şi analiza execuţiei acestuia, precum şi stabilirea destinaţiei profitului, potrivit 

legii; 

- stabileşte măsuri necesare în vederea obţinerii de profit; 

- iniţiază şi organizează acţiuni de cooperare tehnico-economică şi ştiinţifică cu agenţi 

economici şi cu firme din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii  

- asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice de specialitate, a lucrărilor de amenajare a 

pădurilor şi proiectarea lucrărilor de investiţii, precum şi realizarea asistenţei tehnice de 

specialitate prin unităţile de profil atestate, în condiţiile prevăzute de lege; 
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- urmăreşte aplicarea în domeniul său de activitate a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, 

în scopul modernizării şi perfecţionării gospodăririi pădurilor; 

- participă cu produse specifice fondului forestier la expoziţii şi târguri din ţară şi din 

străinătate, putând organiza la rândul său, asemenea manifestări; 

- asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de propagandă, ziaristică şi 

publicitate, specifică obiectului său de activitate; 

- valorifică materialul lemnos confiscat, sumele obţinute având destinaţia prevăzută de 

lege; 

- reprezintă în justiţie, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care 

constituie obiectul său de activitate; 

 

CAPITOLUL IV 

Patrimoniul 

 

Art.8. Ocolul Silvic Ardud R.A. este în subordinea consiliilor locale, are în gospodarire 

fondul forestier proprietate publică a localităţilor menţionate în prezentul statut, 

înregistrat ca atare în amenajamentele silvice. Patrimoniul său iniţial este de 17.000 

(şaptesprezecemii) lei, alcătuit din aportul în numerar de câte 1.000(unamie) lei adus de 

fiecare unitate administrativ-teritorială fondatoare pentru acoperirea cheltuielilor de 

constituire, avizare, autorizare şi alte asemenea. 

Art.9.(1). Ocolul Silvic Ardud R.A. posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom de 

bunurile pe care le are în proprietate, în vederea realizării scopului pentru care a fost 

constituit, în condiţiile prevăzute de lege . 

(2). Bunurile proprietate publică a localităţilor menţionate în prezentul statut, 

administrate de Ocolul Silvic Ardud R.A., fiind inalienabile, se evidenţiază în mod 

distinct în patrimoniul acesteia, cu excepţia fondului forestier care figurează în 

inventarul public şi au regimul prevăzut de lege . 

 

CAPITOLUL V 

Structura organizatorică şi funcţională 

 

Art.10.(1) Ocolul Silvic Ardud R.A. are o structură organizatorică şi funcţională 

similară cu structurile silvice de stat. 

(2) Ocolul Silvic Ardud R.A. are în structura sa districte şi cantoane silvice . 

(3) Înfiinţarea, respectiv încetarea activităţii districtelor sau cantoanelor prevăzute la 

alin.(2), din structura Ocolul Silvic Ardud R.A. se realizează la propunerea şefului de 

ocol prin hotărârea Consiliului de administraţie, în condiţiile prevăzute de lege.  

Art.11.(1) În cadrul Ocolul Silvic Ardud R.A. funcţionează compartimente de 

specialitate. Numărul, organizarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a 

Consiliului de administraţie . 
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(2) Ocolul Silvic Ardud R.A. se poate asocia cu alte regii şi societăţi comerciale sau terţe 

persoane fizice şi juridice, române sau străine, în condiţiile legii, pentru realizarea unor 

activităţi de interes comun, corespunzătoare obiectului de activitate. 

 

CAPITOLUL VI 

Organele de conducere 

 

Art.12. Organele de conducere ale Ocolului Silvic Ardud R.A. sunt: 

 - consiliul de administraţie - din care face parte şi şeful de ocol silvic 

 - şeful de ocol – director care răspunde de conducerea curentă a ocolului silvic şi 

reprezintă legal ocolul silvic in raporturile cu terţii 

 - adunarea generala a membrilor asociati  

Art.13.(1) Consiliul de administraţie al Ocolului Silvic Ardud R.A. este ales în 

condiţiile prevăzute de lege, prin hotărâre a consiliilor locale asociate şi este compus 

din: 

 a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi 

cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 

ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare; 

 b) un reprezentant al autorităţii tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul 

de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi 

comerciale ori regii autonome; 

 c) 3-5 persoane cu experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau 

societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv 

societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul 

funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice 

tutelare sau al altor instituţii publice. 

 (2) Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de 

Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. 

 (3) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor 

autorităţii publice tutelare şi al Ministerului Finanţelor Publice, va fi făcută în baza 

unei evaluări/selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii 

publice tutelare şi al Ministerului Finanţelor Publice, formată din specialişti în 

recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca această 

comisie de selecţie să fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată de un expert 

independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, 

ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii. 

 (4) Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite de comisie, sau după caz, 

expertul independent prevăzut la alin. (4), cu luarea în considerare a specificului şi 

complexităţii activităţii regiei autonome. 



Anexa nr. 1 la HCL 25 / 2017 

10 

 

 Din Consiliul de Administraţie face parte şi şeful de ocol- director, care are drept 

de vot, iar în caz de paritate, are drept de veto. 

 Preşedintele este ales dintre membrii Consiliului de Administraţie cu un mandat 

de patru ani. 

Membrii Consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani, 

mandatul membrilor din consiliul de administraţie poate fi reînnoit, dacă prin actul de 

înfiinţare nu se dispune altfel. 

Orice modificare a componenţei şi a numărului de membri din Consiliul de 

administraţie se poate face prin act adiţional însuşit de reprezentanţii consiliilor locale 

Art.14. Consiliul de administraţie al Ocolului Silvic Ardud R.A. îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut şi hotărăşte în toate 

problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în 

competenţa altor organe . 

Art.15. Consiliul de administraţie al Ocolului Silvic Ardud R.A. are următoarele 

atribuţii principale: 

- analizează şi aprobă structura organizatorică şi funcţională a Ocolului Silvic Ardud 

R.A.; 

- analizează şi aprobă statul de funcţii şi statul de personal al regiei; 

- analizează şi aprobă înfinţarea sau după caz, desfinţarea unor cantoane/districte şi 

brigăzi în condiţiile legii, la propunerea şefului de ocol  

- analizează şi aprobă, în corelaţie cu obiectivele strategiei naţionale în domeniul 

silviculturii, programele de activitate economică, de cercetare, dezvoltare şi 

retehnologizare pe termen scurt, mediu şi lung, pentru care finanţarea este asigurată din 

surse proprii; 

- stabileşte competenţele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic şi de personal  

- analizează şi propune spre aprobarea Consiliilor locale asocierea Ocolului Silvic Ardud 

R.A. cu alte regii, asociaţii şi societăţi comerciale sau cu alte persoane fizice şi juridice, 

autoritati publice din ţară sau străinătate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor 

activităţi de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate; 

- analizează şi propune spre aprobarea Consiliilor locale iesirea sau excluderea din 

Ocolul Silvic Ardud R.A. a unui membru ( autoritate publică locală), în condiţiile legii, 

- analizează şi aprobă regimul de vânzare a masei lemnoase, volumul şi preţul de 

valorificare a masei lemnoase ; 

- avizează şi propune spre aprobare consiliilor locale asociate efectuarea de schimburi 

de terenuri, scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din circuitul silvic potrivit 

prevederilor legale; 

- examinează şi propune cumpărarea de terenuri degradate proprietate privată sau 

preluarea unor asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, prin acte între 

vii sau „mortis causa” în vederea împăduririi cu respectarea prevederilor legale; 
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- examinează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare şi contul de 

profit şi pierdere; 

- aprobă nivelul creditelor necesare, fundamentează şi solicită subvenţii pentru investiţii, 

pentru acţiuni de combatere a unor atacuri masive de dăunători, etc.; 

- stabileşte măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului 

forestier, precum şi a bunurilor proprii; 

- stabileşte obiectivele şi criteriile de performanţă cuprinse în contractul de management 

precum şi indemnizaţia şefului de ocol; 

- aprobă orice alte măsuri privind activitatea Ocolului Silvic Ardud R.A., potrivit legii; 

 Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază: 

 a) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome; 

 b) verifică funcţionarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea 

politicilor contabile şi realizarea planificării financiare; 

 c) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia lor; 

 d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale 

acestora; 

 e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la 

activitatea regiei autonome, care include şi informaţii referitoare la execuţia 

contractelor de mandat ale directorilor. 

 

Art.16. Pe perioada mandatului administratorii beneficiază de o diurnă pentru fiecare 

sedinta de consiliu si contravaloarea deplasarii cu autoturismul, acordandu-se 7,5 l 

benzinz la 100 km. 

Art.17. Consiliul de administraţie al Ocolului Silvic Ardud R.A. se întruneşte în şedinţe 

ordinare lunar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul 

membrilor consiliului de administraţie . 

Art. 18.(1).Consiliul de administraţie al Ocolului Silvic Ardud R.A. poate atrage în 

activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialişti din diverse sectoare. 

(2). Activitatea membrilor consiliului de administraţie precum şi a specialiştilor atraşi 

pentru soluţionarea unor probleme complexe va fi compensată material, în condiţiile 

legii. 

Art. 19. Consiliul de administraţie prezintă consiliilor locale asociate în primul trimestru 

al fiecărui an, un raport asupra activităţii Regiei în anul precedent, precum şi programul 

de activitate al acesteia pe anul în curs. 

Art.20. Şeful de ocol al Ocolului Silvic Ardud R.A., împreună cu personalul silvic al 

ocolului vor fi autorizaţi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Drepturile şi 

obligaţiile acestuia sunt stabilite conform legii. 

Art. 21. Atribuţiile principale ale şefului de ocol sunt: 

- Asigură organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii curente a Regiei; 
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- Răspunde, în condiţiile legii, de aducerea la îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor 

de performanţă managerială stabilite pentru Regie; 

- Verifică anual, printr-o comisie desemnată în acest scop, competenţa profesională 

a angajaţilor regiei luând masuri de înlocuire din funcţie în cazul în care nu 

corespund limitelor şi exigenţelor impuse; 

- Selectează, angajază, suspendă şi, după caz, desface contractul de muncă al 

personalului salariat al regiei, conform cu prevederile codului muncii; 

- Stabileşte măsuri, potrivit legii, angajarea răspunderii disciplinare, materiale, 

civile, penale sau contravenţionale a angajaţilor regiei, în cazul neîndeplinirii de 

către aceştia a obligaţiilor de serviciu ce le revin; 

- Negociază şi încheie cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncă la 

nivelul Ocolului Silvic şi contractele individuale de muncă ale salariaţilor din 

cadrul regiei, precum şi ale personalului de conducere; 

- Reprezintă şi angajază Ocolul Silvic Ardud R.A., prin semnătură, în relaţiile cu 

terţe persoane fizice şi juridice române ori din străinătate în limita competenţelor 

aprobate de Consiliul de administraţie şi în condiţiile legii; 

Art.22. Şeful de ocol este ordonatorul de credite în condiţiile prevăzute de lege. 

Art.23. În exercitarea atribuţiilor sale, şeful de ocol emite decizii.  

 

CAPITOLUL VII 

Organele de control 

 

Art. 24. Situaţiile financiare ale Regiei Ocolul Silvic Ardud R.A. sunt supuse auditului 

statutar, care se efectuează de către un auditor statutar desemnat de către Consiliul de 

administraţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL VIII 

Bugetul de venituri şi cheltuieli 

 

Art.25. Ocolul Silvic Ardud R.A. asigură acoperirea cu venituri provenite din activitatea 

proprie a tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor, amortizării investiţiilor, precum şi 

obţinerea de profit . 

Art.26. Ocolul Silvic Ardud R.A. întocmeşte balanta/bilant contabil propriu, bugetul de 

venituri şi cheltuieli anual, situaţiile financiare, care se supun spre aprobare consiliului 

de administraţie, potrivit legii . 

Art.27. Ocolul Silvic Ardud R.A. poate constitui, potrivit legii fonduri necesare 

realizării obiectului său de activitate. Veniturile se constituie conform art.15(5) din 

Codul Silvic. 

Art.28. Ocolul Silvic Ardud R.A. poate beneficia de alocaţii de la bugetul de stat, de la 

bugetul local şi de la alte surse de finanţare, în condiţiile prevăzute de lege.  
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Art.29. Consiliul de administraţie al Ocolului Silvic Ardud R.A. hotărăşte cu privire la 

investiţiile ce urmează să fie realizate potrivit obiectului său de activitate şi care se 

finanţează din surse proprii şi din credite bancare, potrivit legii . 

Art.30. Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Ocolului Silvic Ardud R.A. se efectuează în 

conturi deschise la bănci, în limitele stabilite de Banca Naţională a României. Pentru 

necesităţi curente Ocolul Silvic Ardud R.A. poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi 

în lei sau valută, în condiţiile legii, prin caseria proprie . 

 Operaţiunile de încasări şi plăţi externe se vor efectua prin unităţile bancare . 

Art.31. Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 

decembrie a fiecărui an . 

Art.32.(1) Controlul intern al activităţii economico-financiare se realizează de către 

compartimentul de specialitate al regiei . 

(2) Repartizarea veniturilor pe perioada exerciţiului financiar în curs se face 

corespunzător veniturilor obţinute de pe suprafaţa de fond forestier aferentă fiecărui 

consiliu local . 

(3) Cheltuielile regiei vor fi suportate corespunzător cu suprafeţele date în gospodarire 

de către consiliile locale, cu cheltuielile aferente volumului de masă lemnoasă exploatat 

şi/sau valorificat, cu natura şi volumul de lucrări silvice de pe aceste suprafeţe . 

(4) Rezultatul financiar (profitul regiei) se împarte pe fiecare consiliul local asociat 

conform bugeturilor de venituri şi cheltuieli ale fiecărui consiliu local asociat, iar după 

reţinerea obligaţiilor fiscale către stat, profitul ramas se repartizează consiliior locale 

asociate, iar cu aprobarea consiliului de administraţie se stabileşte un procent de min. 

5% - max.15% din profitul obţinut care să rămână în contul regiei pentru cheltuieli de 

dotare, logistică sau investiţii. 

 

CAPITOLUL IX 

Dispoziţii finale 

 

Art.33. Fuziunea, divizarea, desfiintarea ocolului silvic poate avea loc in conditiile 

reglementarilor legale in vigoare  

Art.34. (1) Relaţiile cu alte regii, cu societăţi comerciale din ţară sau din străinătate, 

precum şi cu alte persoane fizice sau juridice se vor desfăşura pe baze contractuale, în 

condiţiile legii . 

 (2) Calitatea de sef ocol al Ocolul Silvic Ardud R.A. este incompatibilă cu aceea de 

proprietar sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate 

concurenţială, ori cu care sunt stabilite relaţii contractuale cu privire la produsele 

pădurii.  

Art.35. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii familiei personalului silvic se 

află în una dintre situaţiile de proprietar, membru asociat sau membru în Consiliul de 

administraţie al unei asemenea societăţi comerciale. 
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În sensul prezentului statut, prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii 

soţului care locuiesc şi gospodăresc împreună. 

 Art.36. Activitatea personalului silvic angajat al Ocolul Silvic Ardud R.A. este 

controlată, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic silvic al autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură, direct sau prin structurile teritoriale aflate in 

subordinea acestora. 

Art.37. In termen de 60 de zile de la obtinerea avizului de functionare din partea 

autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, Consiliul de administratie va 

aproba Regulamentul de ordine interioara, propriu Ocolului silvic Ardud R.A..  

Prevederile prezentului statut nu sunt limitate, acesta putând fi modificat sau 

completat ulterior prin act adiţional, de către Consiliul de administraţie al Regiei Ocolul 

Silvic Ardud R.A..  

Subsemnatele părţi semnatare declarăm că înainte de semnarea actului, am citit 

personal şi am înţeles cuprinsul acestuia constatând că el corespunde voinţei şi 

condiţiilor stabilite de noi părţile de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos, 

fiind de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii nr.677/2001. 

 Redactat de consilier juridic MICLE CRISTIAN - secretarul Oraşului Ardud şi 

autentificat în 19(nouăsprezece) exemplare de valoare egală, din care un exemplar se 

reţine pentru arhiva biroului notarial, iar celelalte exemplare se eliberează. 

 

Semnăturile membrilor fondatori: 

 

 1. Oras Ardud  __________________________ 

 2. Comuna Vetiş _________________________ 

 3. Comuna Doba ________________________  

4. Comuna Craidorolţ _____________________________ 

5. Comuna Cicârlău _______________________________  

6. Comuna Viile Satu Mare ___________________ 

 7. Comuna Pir   ___________________ 

 8. Comuna Odoreu  ___________________ 

 9. Comuna Vama   ___________________ 
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10.Comuna Câmârzana ___________________ 

11.Comuna Târşolţ   ___________________ 

12.Comuna Socond    ___________________ 

13.Comuna Terebeţti   ___________________ 

14. Comuna Bixad   __________________ 

15.Comuna Tarna Mare   __________________ 

16.Oraş Tăuţii Măgherauş  __________________ 

17.Oraş Seini  __________________ 

18.Comuna Păuleşti  __________________ 

 

 
Cămărzana la 21.06.2017 

 
Preşedinte de şedinţă, 

consilier, 
Popa Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 

 
 


