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NRA 
PORTILE DE FIER RA, 

T R 	E 	 HOTĂRAREA NR.234 6onci 
Comitetului Director al R.N.P.ROMSILVA- - 

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER R.A. 
din data de 11.08.2022 

Comitetul Director al R.N.P.ROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE 
DE FIER R.A. funcţionând in baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin 
Hotărarea nr.7/28.05.2009 a Consiliului de Administraţie al R.N.P.Romsilva şi in componenţa 
aprobată  prin Hotărarea nr.7/25.05.2017 a Consiliului de Administraţie al R.N.P.Ronnsilva, intrunit 
in şedinţa ordinară  din data de 11.08.2022, hotărăşte: 

1.Comitetul Director analizează  raportul nr. 4093/JMC/09.08.2022 al ing. Toboiu Cătălin 
privind analiza activităţii de pază  la finele lunii iulie 2022 şi II avizează; 

2.Comitetul Director analizează  raportul nr. 4104 /JMC/11.08.2022 al ing. Baratky Felix privind 
analiza activităţii de educaţie ecologică  la finele lunii iulie 2022 şi îl avizează. 

3.Comitetul Director analizează  raportul nr. 4104/JMC/11.08.2022 al ing. Baratky Felix privind 
analiza activităţilor de conştientizare la finele lunii iulie 2022 şi îl avizează. 

4.Comitetul Director ia act de faptul că  nu a fast depus raportul privind analiza activităţii de 
nnentenanţă  a echipamentelor la finele lunii iulie 2022, ing. Hristodorescu Mircia fiind in concediu 
de odihnă. 

5.Comitetul director ia act de faptul că  nu a fast depus raportul privind analiza veniturilor 
proprii la finele lunii iulie 2022, acesta fiind in curs de definitivare. 

6.Comitetul Director analizează  raportul nr. 3904/JMC/29.07.2022 al jr. Popa Alin privind 
analiza speţelor aflate pe rol la data de 31.07.2022 şi TI avizează. Se aprobă  clasarea 
următoarelor dosare: 1548/101/2021, 677/261/2021 şi 1134/274/2021. 

6.Diverse 
6.1.Comitetul Director analizează  rapoartele de activitate ale salariaţilor pentru luna iulie 

2022, astfel : 
-nr. 4092/JMC/09.08.2022 al ing. Toboiu Cătălin şi îl avizează ; 
-nr. 4105/JMC/10.08.2022 al ing. Baratky Felix şi II avizează; 
-nr. 3935JMC/01.08.2022 al ing. Hristodorescu Mircia şi îl avizează; 
-nr. 4114/JMC/11.08.2022 al biol. Dumbravă  Amalia şi TI avizează; 
-nr. 4115/JMC/11.08.2022 al jr. Preda Alexandru şi "[I avizează ; 
-nr. 4113/JMC/11.08.2022 al ing. Dumbravă  Adi i îl avizează ; 
Se ia act de faptul că  jr. Papa Alin, Velimirovici lozefina şi Velimirovici Tvetco nu au depus 

rapoartele de activitate pentru luna iulie 2022. 
6.2.Comitetul Director analizează  raportul nr.3727/JMC/15.07.2022 al ec. Preda Alexandru 

aprobă  trecerea pe costuri a sumei de 163.0 lei reprezentând penalităţi datorate in cazul 
eşalonărilor la plată. 

6.3.Comitetul Director analizează  raportul nr.3909/JMC/29.07.2022 al ec. Preda Alexandru 
aprobă  trecerea pe costuri a sumei de 494.0 lei reprezentănd impozit suplimentar aferent 
cheltuielior nedeductibile fiscal potrivit raportului de inspecţie fiscală  nr.254/14.07.2022. 
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6.4.Comitetul Director analizează  raportul nr.4086/JMC/09.08.2022 al ec. Preda Alexandru şi 
aprobă  corectarea erorii efectuată  de Pătran Anişoara la bonul fiscal nr.019/28.07.2022 . Se 
dispune ec. Preda Alexandru să  să  transmită  prin e-mail operatorilor care utilizează  casele de 
marcat, până  la data de 16.08.2022, modalitatea de lucru, pentru a preintâmpina apariţia unor 
astfel de erori. 

6.5.Comitetul Director analizează  raportul nr.4094/JMC/09.08.2022 al ing.Toboiu Cătălin 
privind stadiul implementării proiectului POIM la data de 31.07.2022 şi dispune: 

-referitor la activitatea B.7.2 , Onă  la finele lunii august 2022, membrii UIP vor clarifica şi 
definitiva adoptarea unor soluţii privind implementarea activităţii in vederea realizării obiectivului 
de protecţie stabilit; 

-membrii UIP vor definitiva, pană  la finele lunii august 2022, adoptarea unor soluţii privind 
elaborarea şi definitivarea de către proiectant a notelor de renunţare şi comandă  suplimentare In 
vederea actualizării proiectului tehnic şi vor solicita constructorului să  prezinte, pAnă  la aceeaşi 
dată, un grafic de execuţie cu termene clare astfel Incât finalizarea construcţiei să  se realizeze la 
termenele contractuale. 

Prezenta hotărare va fi adusă  la cunoştintă  tuturor salariatilor implicati în implementarea 
hotărkilor luate, prin grija secretarului Comitetului Director. 
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