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HOTARAREA NR. 239 

REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA 
R.N.P. ROMSILVA 

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL 
P0W(4LE DE FIER R.A. 

J.N 	RE 
/Inc/ Ź L2I (2) 	 

    

a Comitetului Director al R.N.P.Romsilva 

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE 
FIER R.A. 

din data de 09-12-2022 

Comitetul Director al R.N.P.ROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA. 
functionănd in baza Regulamentului de organizare şi functionare aprobat prin Hotărărea nr.7/28.0E.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 09.12.2022, hotărăşte: 

1.Comitetul Director analizează  raportul nr. 5772/JMC/08.12.2022 al ing. Toboiu Cătălin privir d analiza activitătii de 

pază  la finale lunii noiembrie 2022 şi ii avizează. 

2.Comitetul Director analizează  raportul nr. 5745/JMC/07.12.2022 al ing. Baratky Felix privind analiza activitătii de 
conştientizare comunităti Si educatie ecologică  la finele lunii noiembrie 2022 şi îl avizează. 

3.Comitetul Director analizează  raportul nr. 5704/JMC/05.12.2022 al jr. Popa Alin privind aneliza spetelor aflate pe 
rol la data de 30.11.2022 şi ii avizează  cu mentiunile: 

-pentru dosarul nr.559/54/2020 privind pe Ministerul Mediului(Directia Accesare Fonduri Externe), jr. Popa Alin va 
urrnări afişarea diciziei şi va efectua şi depune in termenul legal calea extraordinară  de atac identificată  cu directorul 
unitătii: 

-pentru dosarul nr. 3515/295/2021, privind pe Club Sportiv Asociatia Ecvestră  Cantemir, jr. Popa Alin va prezenta 
apelul formulat in termenul legal; 

-pentru dosarul nr.9287/225/2021, privind pe SC Ady Guard Star SRL, jr. Popa Alin şi ec. Preda Alexandru vor 
analiza situatia şi vor depune report in consecinte; 

-pentru dosarul nr. 1196/274/2021, privind pe Subtire Alin Dejan, jr. Popa Alin va prezenta apelul forrnulat in 
termenul legal. 

4. Diverse 

4.1.Comitetul Director analizează  rapoartele de activitate ale salariatilor pentru luna noiembrie 2022: 



-nr.5751/JMC/08.12.2022 al ing.Toboiu Cătălin; 

-nr.5746/JMC/06.1212022 al ing. Baratky Felix; 

-nr. 56545/JMC/05.12.2022 al ing.Hristodorescu Mircia; 

-nr. 5740/JMC/05.12.2022 al jr. Popa Alin, şi le avizează. 

4.2. Comitetul Director analizează  raportul nr. 5773/JMC/06.12,2022 al ing. Toboiu Cătălin privind analiza stadiului 
de implementare a proiectului POIM la data de 30.11.2022.1 îl avizează. 

4.3.Comitetul Director analizează  raportul nr. 5748/JMC/07.12.2022 al cc. Preda Alexandru privind cheltuielile cu 

personalul aferente anului 2022 şi II avizează. 

4.4.Comitetul Director analizează  raportul nr.5625/JMC/28.11.2022 al biol. Dumbravă  Amalia Si aprobă  premierea 
membrilor UIP din cadrul proiectului DaRE to connect potrivit propunerilor din raport. 

Prezenta hotărăre va fi adusă  a cunoştinţă  tuturor salariaţilor implicati in implementarea hotărărilor luate, prin grija 
secretarului Comitetului Director. 

Jiplea Marian Constantin 

Presedinte 
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