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HOTĂRAREA NR.218
a Comitetului Director al R.N.P.ROMSILVAADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL PORŢILE DE FIER R.A.
din data de 08.11.2021

Comitetul Director al R.N.P.ROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORŢILE
DE FIER R.A. functionând in baza Regulamentului de organizare şi functionare aprobat prin
Hotăr5rea nr.7/28.05.2009 a Consiliului de Administratie al R.N.P.Romsilva şi in componenta
aprobată prin Hotăr5rea nr.7/25.05.2017 a Consiliului de Administratie al R.N.P.Romsilva, intrunit
in şedinta ordinară din data de 08.11.2021, hotărăşte:
1.Comitetul Director analizează raportul nr. 5170/JMC/05.11.2021 at ing. Toboiu Cătălin
privind analiza activităţii de pază la finele lunii octombrie 2021 şi îl avizează ;
2.Comitetul Director analizează raportul nr. 5205/JMC/08.11.2021 al ing. Baratky Felix privind
analiza activităţilor de educalie ecologică la finele lunii octombrie 2021, şi îl avizează cu
menţiunea ca manualul de educaţie ecologică realizat in cursul anului 2021 să fie postat pe
pagina web a parcului ;
3.Comitetul Director analizează raportul nr. 5205/JMC/08.11.2021 al ing. Baratky Felix privind
analiza activităţilor de conştientizare comunităţi la finele lunii octombrie 2021, şi îl avizează cu
menţiunea ca ing.Baratky Felix să intreprindă demersuri in vederea realizării indicatorilor, potrivit
PAL al RNP Romsilva-APNPF RA pentru anul 2021, aprobat de RNP Romsilva;
4.Comitetul Director analizează raportul nr. 5167/JMC/05.11.2021 al ing. Hristodorescu Mircia
privind analiza activităţii de mentenanţă a echipamentelor la finele lunii octombrie 2021 şi îl
avizează ;
5.Comitetul Director analizează raportul nr. 5209/JMC/08.11.2021 al ec Preda Alexandru
privind realizarea veniturilor proprii la finele lunii octombrie 2021 şi II avizează ;
6.Comitetul Director analizează raportul nr. 5163/JMC/05.11.2021 al jr. Popa Alin privind
analiza speţelor aflate pe rot la data dee 31.10.2021 şi îl avizează cu menţiunile
-se vor intreprinde toate demersurile legate pentru a formula intâmpinare/recurs/apel, după
caz, pentru toate speţele aflate pe rol, cu respectarea termenelor de Tnaintare ale acestora la
instanţele competente;
-la speţele care implică valori materiale, in mod obligatoriu, consilier juridic Popa Alin va
participa la sedinţele instanţelor de judecată pentru susţinerea punctului de vedere al instituţiei.
7. Diverse.
5172/JMC/05.11.2021,
7.1.Comitetul
nr.
Director
analizează
rapoartele
5208/JMC/08.11.2021, 5204/JMC/08.11.2021, 5182/JMC/051.11.2021, 5207/JMC/08.11.2021,
5168/JMC/08.11.2021, 5206/JMC/08.11.2021, 5198/JMC/08.11.2021 şi 5199/JMC/08.11.2021 ale
ing. Toboiu Cătălin, ec. Preda Alexandru, ing. Baratky Felix, ing. Hristodorescu Mircia, biol.
Dumbravă Amalia, jr. Popa Alin, ing. Dumbravă Adi, ing. Velimirovici lozefina şi tehn. Velimirovici
Ţvetco privind activitatea pentru luna octombrie 2021 şi le avizează.
7.2.Comitetul Director analizează raportul nr.5171/JMC/05.11.2021 at ing. Toboiu Cătălin
privind analiza implementării proiectului POIM SMIS 11751 la data de 31.10.2021 şi îI avizează cu
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menţiunea ca pănă la data de 15.11.2021 să se definitiveze demersurile pentru postarea pe
SICAP a documentaţiei de atribuire a achiziţiei aferentă activităţii B.7.1 i să se posteze pe pagina
web a parcului documentaţia de atribuire pentru achiziţia serviciilor de audit ale
proiectului(activitatea A.G.3). Se va urmării derularea contractelor Incheiate in conformitate Cu
graficele de implementare aprobate.
Prezenta hotărăre va fi adusă la cunoştintă tuturor salariatilor implicati In implementarea
hotărărilor luate, prin grija secretarului Comitetului Director.
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