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HOTĂRÂREA NR.164
a Comitetului Director al R.N.P.ROMSILVAADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL PORŢILE DE FIER R.A.
din data de 19.03.2018
Comitetul Director al R.N.P.ROMSILVA-ADMINISTRAŢIA PARCULUI
NATURAL PORŢILE DE FIER R.A. funcţionând în baza Regulamentului de
organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea nr.7/28.05.2009 a Consiliului de
Administraţie al R.N.P.Romsilva şi în componenţa aprobată prin Hotărârea
nr.7/25.05.2017 a Consiliului de Administraţie al R.N.P.Romsilva, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 19.03.2018, hotărăşte:
1.Comitetul Director analizează raportul nr. 797/JMC/05.03.2018 al ing. Toboiu
Cătălin, privind analiza activităților de pază pe luna februarie 2018 și îl aprobă.
2.1.Comitetul Director analizează raportul nr. 974/JMC/16.03.2018 al comisiei
de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului RNP Romsilva-APNPF RA
la data de 31.12.2017 și în urma analizei, în unanimitate aprobă următoarele:
-scoaterea în evidența contabilă a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe
propuse la casare și valorificare de comisia de inventariere, predate către Primăria
Orșova spre reciclare(anexa 1), cu o valoare totală de 21.006,18 lei;
-scoaterea din evidența contabilă a obiectelor de inventar dezmembrate, distruse
și declasate(anexa 2), cu o valoare totală de 23.181,15 lei;
-scoaterea din evidența contabilă, după valorificare, a obiectelor de inventar
casate și scoase din funcțiune(anexa 4), cu o valoare totală de 1.508,40 lei;
-consemnarea în fișele de inventar și păstrarea în uz a obiectelor de
inventar(anexa 5);
2.2.Comitetul Director analizează raportul nr. 1003/JMC/19.03.2018 al comisiei
de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului RNP Romsilva-APNPF RA
la data de 31.12.2017 privind inventarierea bunurilor de natura stocurilor la data de
31.12.2018 și îl aprobă;
2.3.Comitetul Director analizează raportul nr. 1002/JMC/19.03.2018 al comisiei
de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului RNP Romsilva-APNPF RA
la data de 31.12.2017 privind inventarierea imobilizărilor necorporale, corporale și
în curs la data de 31.12.2018 și îl aprobă;
2.4.Comitetul Director analizează raportul nr. 1001/JMC/19.03.2018 al comisiei
de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului RNP Romsilva-APNPF RA
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la data de 31.12.2017 privind inventarierea obiectelor de inventar, echipamentului de
lucru și de protecție la data de 31.12.2018 și îl aprobă;
3.Comitetul Director analizează raportul nr. 773/JMC/05.03.2018 al ing.
Hristodorescu Mircia privind stadiul actualizării datelor de pe pagina web a parcului,
îl avizează și dispune specialistului IT să verifice zilnic căsuța poștală a e mail-ului
parc@drobeta.rosilva.ro, să listeze toate e mail-urile, să le depună la registratura
unității în ziua în care au fost primite și să le distribuie pe e mail-urile de serviciu ale
salariaților din centrala unității.
4.Comitetul Director analizează raportul nr. 886/JMC/12.03.2018 al ing. Baratky
Felix privind stadiul implementării programului ”Zilele Parcului Natural Porțile de
Fier” ediția 2018 și dispune responsabilului de compartiment să depună un nou raport
cu detalierea activităților, până cel mai târziu la data de 26.03.2018.
5.Comitetul Director analizează raportul nr.764/JMC/05.03.2018 al jr. Popa Alin
privind analiza spețelor aflate pe rolul instanțelor de judecată la data de 28.02.2018 și
îl avizează cu mențiunea ca, cel mai târziu până la data de 30.04.2018, jr. Popa Alin
va iniția acțiune în instanță împotriva SC Cacioianu Industrie SRL din a cărei culpă
AM POS Mediu solicită RNP Romsilva-APNPF RA restituirea sumei de 207.011.80
lei.
6.Diverse
6.1.Comitetul Director analizează rapoartele nr. 796/JMC/05.03.2018,
883/JMC/12.03.2018,
881/JMC/12.03.2018,
774/JMC/05.03.2018,
879/JMC/12.02.2018, 750/JMC/02.03.2018, 826/JMC/06.03.2018 și 880/12.03.2018
ale ing. Toboiu Cătălin, ec. Preda Alexandru, ing. Baratky Felix, ing. Hristodorescu
Mircia, biol. Dumbravă Amalia, jr. Popa Alin, jr. Velimirovici Țvetco, ing.
Dumbravă Adi, privind activitatea pentru luna februarie 2018 și le avizează.
6.2.Comitetul Director analizează raportul nr.832/JMC/06.02.2018 al biolog
Dumbravă Amalia și respinge încheierea acordului de parteneriat cu Asociația
Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor, propunând încheierea unui
contract de voluntariat, potrivit legislației în vigoare, care să aibă anexat graficul de
efectuare a observațiilor, locațiile acestora și necesarul de deplasări.
6.3.Comitetul Director analizează propunerea de acord de parteneriat a biolog
Dumbravă Amalia și apobă încheierea parteneriatului cu Asociația Wild CarașSeverin,,
6.4.Comitetul Director analizează raportul nr.553/JMC/12.02.2018 privind
Planul de achiziții publice prevăzut în cadrul APNPF pentru anul 2018 și îl aprobă.
6.5.Comitetul Director analizează raportul nr.983/JMC/19.03.2018 al biolog
Dumbravă Amalia și aprobă:
-alocarea unei cote maximale lunare de 25 l carburant pentru rangerii Divanu
Constantin, Fuiorea Ion, Cojocinescu Cosmin, Lungu Gheorghe, Cojocinescu diana,
Vulpe Ilie, pentru efectuarea deplasărilor în interesul serviciului, în interiorul zonei
de activitate pe care o au în gestiune, cu mijloace de transport proprietate personală,
deconturile urmând să conțină pe lângă bonurile de carburant corespunzătoare și
track-urile GPS ale deplasărilor, potrivit programului de lucru aprobat;
-decontarea pentru toți salariații a navetei săptămânale, potrivit art. 183, alin.(1)
din Contractul Colectiv de Muncă al RNP Romsilva, în vigoare.
Compartimentul financiar-contabil va urmări veridicitatea documentelor
justificative.
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Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă tuturor salariaţilor implicaţi în
implementarea hotărârilor luate, prin grija secretarului Comitetului Director.

PREŞEDINTE
Ing. Marian Jiplea
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