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Contează  pentru viitor! 

REGIA NAŢIONALĂ  A PĂDURILOR — ROMSILVA 
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL 
PORŢILE DE FIER R.A. 
Str.Banatului nr.92, Orşova, 225200, Mehedinti 
Punct de lucru : Str. Centru Civic, nr. 2, Owva, 225200, Mehedinti 
ONRC: J25/194/2009 ; CUI: RO 25641582 
Tel. (40)-252-360-511;Fax: (40)-252-360-511 
E-mail: parcdrobeta.rosilva.ro.  Pagina web:www.pnportiledefier.ro 
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ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL 
HOTĂRAREA NR.226 	 PORTILE DE FIER RA 

a Comitetului Director al R.N.P.ROMSILVA.g9gNT 	 
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL PORŢILE DE FIER R.A. 

din data de 30.03.2022 

Comitetul Director al R.N.P.ROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORŢILE 
DE FIER R.A. funcţionănd in baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin 
Hotărăsrea nr.7/28.05.2009 a Consiliului de Administraţie al R.N.P.Romsilva şi In componenţa 
aprobată  prin Hotărkea nr.7/25.05.2017 a Consiliului de Administraţie al R.N.P.Romsilva, intrunit 
in şedinţa extraordinară  din data de 30.03.2022, hotărăşte: 

1.Comitetul Director analizează  raportul nr. 1678/JMC/29.03.2022 privind valorificarea 
rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului RNP Romsilva-Administraţia Parcului Natural 
Porţile de Fier RA, la data de 31.12.2021. 

Membrii Comitetului Director iau act de conţinutul procesului-verbal, elaborat de către comisia 
nominalizată  prin decizia nr.594/2021 i In urma analizei, aprobă  următoarele : 

-procesul-verbal de inventariere a mobilizărilor necorporale, corporale, si In curs, la 
31.12.2021 ; 

-anexa A2-situaţia mijloacelor fixe casate si neoperate in registrul de mijloace fixe, la data de 
31.12.2021, cu un număr de 7 repere si o valoare de 44.145,25 lei ; 

-procesul-verbal de inventariere a bunurilor de natura stocurilor, la 31.12.2021 ; 
-procesul-verbal de inventariere a obiectelor de inventar, echipamentului de lucru si de 

protecţie la 31.12.2021 ; 
-anexa A3-situaţia obiectelor de inventar propuse la casare si valorificare de comisia de 

inventariere la data de 31.12.2021, cu un număr de 81 repere i o valoare de 27.611,79 lei ; 
-anexa 4-lista bunurilor propuse pentru Tnlocuire, Cu un număr de 3 repere si o valoare de 

14.405,76 lei ; 
-procesul-verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii, la data de 31.12.2021, inregistrat 

cu nr.1437/JMC/25.03.2022. 
Prezenta hotărăre va fi adusă  la cunoştinţă  tuturor salariaţilor implicaţi în implementarea 

hotărkilor luate, prin grija secretarului Comitetului Director. 

TC/TC/Ex.1 
30.03.2022 


	Page 1

