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HOTARAREA NR.232 
a Comitetului Director al R.N.P.ROMSILVA- 

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER R.A. 
din data de 14.06.2022 

Comitetul Director al R.N.P.ROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE 
DE FIER R.A. functionănd in baza Regulamentului de organizare şi functionare aprobat prin 
Hotăr5rea nr.7/28.05.2009 a Consiliului de Adrninistratie al R.N.P.Romsilva şi in componenţa 
aprobată  prin Hotărkea nr.7125.05.2017 a Consiliului de Administrate al R.N.P.Romsilva, intrunit 
in şedinta ordiiar d4-1 data de 14.06.2022, hotAră'ste: 

1.Comitetul Director analizează  raportul nr. 3022/JMC/07.06.2022 al ing. Toboiu Cătălin 
privind analiza activităţii de pază  la finele lunii mai 2022 şi TI avizează; 

2.Comitetul Director analizează  raportul nr. 3139/JMC/14.06.2022 al ing. Baratky Felix privind 
analiza activitătii de educaţie ecologică  la finele lunii mai 2022 şi II avizează  cu menţiunea că  
raportul nu conţine date comparative intre planificarea la iuna mai şi realizări. 

3.Comitetul Director analizează  raportul nr. 3139/JIVIC/14.06.2022 al ing. Baratky Felix privind 
analiza activitătilor de conştientizare la finele lunii mai 2022 iîI avizează  cu menţiunea că  
raportul nu contIne date comparative intre planificarea la luna mai şi realizări, 

4.Comitetul Director analizează  raportul nr. 3095/JMC/07.06.2022 al ing. Hristodorescu 
Mircia.privind analiza activitătii de mentenanţă  a echipamentelor la finele lunii mai 2022 şi îl 
avizează  

5.Comitetui Director analizează  raportul nr. 3132/JNIC/10.06.2022 al jr. Popa Alin privind 
analiza spelelor aflate pe rot la data cie 31.05.2022 şiîI avizează. Se aprobă  clasarea dosarului 
civil 292/274/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Orşova, prejudiciul fiind recupertat. 

6. Diverse 
6.1.Comitetu Drector analizează  rapcartele de activitate aie salariaţilor pentru tuna mai 2022, 

astfei : 
-nr. 3018/MIC/07.06.2022 at ing. Toboiu Cătălin şi îl avizează  ; 
-nr. 3140/JMC/14.06.2022 al ing. Baratky Felix şi II avizează, 
-nr. 3064/JMC/14.06.2022 al ing. Hristodorescu Mircia; 
-nr. 3150/J1vIC/14.06.2022 al biol. Dumbravă  Amalia şi TI avizează  cu menţiunea că  nu 

precizează  activităţile desfăşurate in cadrulproiectelor; 
-nr. 3134/JMC/14.06.2022 at jr. Popa Alin şi ît avizează ; 
-nr. 31381JMC/14.06.2022 at ing. Vnirovici ozefina 4i TI avizează ; 
-nr. 3153/JMC/14.06.2022 al ing. Dumbravă  Adi i îl avizează ; 
-nr. 3148/JMC/14.06.2022 al jr. Velimirovici Tvetco i II avizează. 
Se ia act de faptul că  ec. Preda Alexandru nu a depus raportul de cativitate pentru luna mai 

2022. 
6.2.Comitetui Director analizează  raportui nr.3021/JMC/07.06.2022 al ing. Toboiu Cătălin 

privind stadiul impiementării proiectului POIM la data de 31.05.2022 şi TI avizează. 
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. . 	van Tr) 	dere aprobarea RN P Romsilva privind investitiile din veniturile proprii pentru 
anul 2022 se dispune comisiei de achizilii să  definitiveze documentaţia de atribuire pentru achiziţia 
"Proiectare si execuţie amenajare acces la Centrul de Vizitare al Parcului Natural Porţile de 
Fierpănă  cel mai tărziu la data de 23.06.,2022, ora 10.00. 

6.4.Se dispune comisiei de achiziţii ca pănă  cei mai tărziu la data de 23.06.2022 să  depună  2 
oferte comparative pentru achiziţionarea de echiparnent de protecţie. 

Prezenta hotărăre va fi adusă  la cunostintă  tuturor salariatilor implicati in implementarea 
hotărărilor luate, prin grija secretarului Comitetului Director. 

Ing.Marian Jiplea 
PREŞEDINTE 

TC/TC/Ex.1 
14.06.2022 
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