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HOTARAREA NR. 235 

REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA 
ROMSILVA 

ADM INISTRATIA PARCULUI NATURAL 
POR'TILE DE FIER R.A. 

	03 113 

a Comitetului Director al R.N.P.Romsilva 

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE 
FIER R.A. 

din data de 12-09-2022 

Comitetul Director al R.N.P.ROMSILVA-ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL PORŢILE DE FIER RA. 
functionănd in baza Regulamentului de organizare şi functionare aprobat prin Hotărărea nr.7/28.05.2009 a Consiliului de 
Administratie al R.N.P.Romsilva şi in componenta aprobată  prin Hotărărea nr.7/25.05.2017 a Consiliului de Administratie 
al R.N.P.Romsilva, intrunit in şedinta ordinară  din data de 12.09.2022, hotărăşte: 

1.Comitetul Director analizează  raportul nr. 4538/JMC/07.09.2022 al ing. Toboiu Cătălin privind analiza activitătii de 
pază  la finele lunii august 2022 şi îl avizează. 

2.Comitetul Director analizează  raportul nr. 4605 /JMC/12.09 .2022 al ing. Baratky Felix privind analiza activitătii de 
educatie ecologică  la finele lunii august2022 şi constată  că  este intocmit necorespunzător. Se atentionează  ing. Baratky 
Felix să  refacă  raportul potrivit cerintelor şi să  îl depună  pănă  la data de 19.09.2022 la registratură.. 

3.Comitetul Director analizează  raportul nr. 4605/JMC/12.09.2022 al ing. Baratky Felix privind analiza activitătilor de 
conştientizare la finale lunii august 2022 şi constată  că  este intocmit necorespunzător. Se atentionează  ing. Baratky 
Felix să  refacă  raportul potrivit cerintelor şi să  îl depună  pănă  la data de 19.09.2022 la registratură.. 

4.Comitetul Director analizează  raportul nr.4583/JMCI09.09.2022 al ing. Hristodorescu Mircia privind analiza 
activitătii de mentenantă  a echipamentelor la finele lunii august 2022 şi TI avizează.. 

5 .Comitetul Director analizează  raportul nr. 4591/JMC/12.09.2022 al jr. Popa Alin privind analiza spetelor aflate pe 
rol la data de 31.08.2022 şi îI avizează  cu mentiunea ca după  ce Primăria Dubova va depune documentele solicitat de 
instantă  in dosarul nr.1196/274/2021, se va întocmi proces-verbal de contraventie semnatarului autorizatiei de 
construire, pentru incălcarea prevederilor legale. 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 salariatilor pentru luna iulie 2022, astfel : 

-nr. 4537/JMC/07.09.2022 al ing. Toboiu Cătălin şi II avizează ; 
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-nr. 4598/JMC/12.09.2022 al ec. Preda Alexandru şi II avizează; 

-nr. 4595/JMC/12.09.2022 at ing. Baratky Felix şi fl avizează; 

-nr. 4593JMC/12.09.2022 at biol. Dumbravă  Amalia şi II avizează; 

-nr. 4415/JMC/05.09.2022 at ing. Hristodorescu Mircia şi îI avizează; 

-nr. 4606/JMC/12.09.2022 al jr. Propa Alin şi TI avizează ; 

-nr.4596/JMC/12.09.2022 at ing. Velimirovici lozefina şi îI avizează; 

-nr. 4594/JMC/12.09.2022 at ing. Dumbravă  Adi şi TI avizează  ; 

-nr.4597/JMC/12.09.2022 al jr. Velimirovici Tvetco şi II avizează. 

6.2.Comitetul Director analizează  raportul nr..4535/JMC/07.09.2022 at ing.Toboiu Cătălin privind stadiul 
implementării proiectului POIM la data de 31.08.2022 şi ît avizează  cu mentiunea ca responsabilii de compartiment să  se 

preocupe de colectarea Si arhivarea documentelor justificative privind implementarea activităţilor. 

Prezenta hotărăre va ft adusă  la cunoştinţă  tuturor salariaţilor implicaţi in implementarea hotărărilor luate, prin grija 
secretarului Comitetului Director. 

Jiplea Marian Constantin 
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