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Contează  pentru viitor! 
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HOTARAREA NR.233 
a Comitetului Director al R.N.P.ROMSILVA- 

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER R.A. 
din data de 21.06.2022 

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 
Hotărărea nr.7/28.05.2009 a Consiliului de Administcatie al R.N.P.Romsilva şi in componenţa 
aprobată  prin Hotărărea nr7/25.05.2017 a Consiliului de Administaţie al R.N.P.Romsilva, s-a 
intrunit in şedinta extraordinară  din data c!e 21.06.2022. 

Directorul RNP Romsilva-APNPF RA !nformează  Comitetul Director că  potrivit art.8, lit.y din 
CCM in vigoare, conducerea este obligată  să  asigure in mod gratuit uniforrna de serviciu, in 
conformitate Cu regulamentul privind modelul uniformei(ordinul nr.797/2018, anexa nr.2). 

Avănd in vedere cele expuse, rnembrii Comitetului Director hotărăsc, in unanimitate, ca 
potrivit regulamentului să  se achiziţioneze, pentru fiecare salariat: 

-una pereche pantalon culoare verde/kaki ; 
-2 buc. cămaşă  cu mănecă  scurtă  ; 
-2 buc. tricou cu rr12inecă  scuttă  ; 
-una pereche pantoti vară. 
Se analizează  raportul nr. 3258/JMC/20.06.2022 depus de comisia de achiziţii privind 

modelele produselor i in urma analizei se hotărăşte achiziţionarea următoarelor : 
-incălţăminte drumetie pentru bărbaţi i femei marca MERREL, la un preţ  de maxim 350 

lei/pereche ; 
-pantalon modulabil marca FORCLAZ, ia preţul de 189,99 lei/pereche; 
-tricou bumbac 100 verde, marca SOLOGNAC, la preţul de 24,99 lei/buc; 
-tricou burnbac POLLO 100 verde, marca SOLOGNAC, la preţul de 69,99 lei/buc ; 
-cămaşă  verde SG 100, cu măneci scurte, marca SOLOGNAC, la preţul de 69,99 lei/buc ; 
-cămaşă  bărbaţi marca SEAMUS, la preţul de 122,60 iei/buc. 
Pentru salariaţii la care nu se se găsesc mărimile se va deconta achiziţionarea unui alt model 

de produs, de aceeaşi culoare, fără  a se depăşi vaioarea aprobată, aferentă  fiecărui produs 
Comitetul Director aprobă  in unanimitate achiziţionarea produselor cel mai tărziu pănă  la 

finele lunii iunie 2022, şi achitarea contravalorii acestora din veniturile realizate prin prestarea 
serviciilor către terti, in cursui lunii iunie 2022. 

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