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R.N.P.Romsilva-Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier R.A.
Str.Banatului nr.92, Orşova, 225200, Mehedinţi

Tel.0252-360511 ; 0372-702-529 ; Fax. : 0252- 360511
e-mail :parc@drobeta.rosilva.ro ; web :pnportiledefier.ro

________________________________________________________________________________

Nr.11777 din 16.04.2013

HOTĂRÎREA NR. 2
a Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Porţile de Fier

în urma şedinţei din 21.03.2013

Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Natural Porţile de Fier,
constituit în conformitate cu prevederile Legii 49/2011 pentru aprobarea O.U.G.
57/2007, şi în componenţa aprobată prin Ordinul nr.45/12.01.2013 al Ministerului
Mediului şi Schimbărilor Climatice,, întrunit în şedinţa ordinară în data de 21.04.2013,
hotărăşte următoarele :

1. Consiliu Consultativ analizează materialul APNPF intitulat Raport de
activitate al APNPF la finele anului 2012 (prezintă directorul R.N.P.Romsilva-
Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier R.A., ing.Marian Jiplea).
În urma analizei, Consiliul Consultativ avizează materialul prezentat, membrii acestuia
făcând propuneri de îmbunătăţire a activităţii, ce se vor regăsi la punctul Diverse.

2. Consiliu Consultativ analizează materialul Stadiul implementării proiectului
POS „RNP Romsilva-Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier RA, garant al unui
sistem adecvat de management al biodiversitate”  (prezintă directorul R.N.P.Romsilva-
Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier R.A., ing.Marian Jiplea).

În urma analizei, Consiliul Consultativ avizează materialul prezentat, membrii
acestuia făcând propuneri de îmbunătăţire a activităţii, ce se vor regăsi la punctul
Diverse.

3. Consiliu Consultativ analizează materialul APNPF intitulat “ Program de
activitate al APNPF pentru 2013- ing.Marian Jiplea

În urma analizei, Consiliul Consultativ avizează materialul prezentat, membrii
acestuia făcând propuneri de îmbunătăţire a activităţii, ce se vor regăsi la punctul
Diverse.

4. Consiliu Consultativ analizează „Probleme organizatorice statuare (stabilirea
componenţei Biroului Executiv al CCA)

În urma supunerii la vot exprimat, se alege vicepreşedintele Consiliului
Consultativ de Administrare, Dl: Roşeţi Gheorghe - O.C.P.I.Caraş-Severin

5. Diverse
În urma analizelor efectuate şi a discuţiilor purtate pe parcursul şedinţei de lucru,

membrii Consiliului Consultativ fac următoarele propuneri şi recomandări privind
îmbunătăţirea activităţii administraţiei, astfel:
Dl Guran C-tin - propune să se adopte o hotărîre referitor la bugetul parcului ca din
venituri proprii ca să poate achiziţiona autovehicule de teren şi înaintată către MMSC
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– să se trimită informaţiile/solicitările pe email către toţi membri CCA, referitor la
analizarea rap de activitate şi a celorlalte materiale în şedinţă, iar observaţiile tot pe
email pentru a nu pierde vremea.
- propune alegerea vicepresedintelui CCA, în persoana dl Ro -
O.C.P.I.Caraş-Severin
Toţi membrii prezenţi ai CCA sunt de acord cu propunerea ca dl Ro -
O.C.P.I.Caraş-Severin să fie vice preşedinte a CCA
Dl Roşeţi Gheorghe - ar fi bine dotarea parcului cu un autovehicul  4x4
– menţionează că pe actele emise de OCPI CS va apărea precizat dacă proprieteatea este
parc
Preda Gabriel – referitor la cadastru spune că OCPI-ul nu face cadastru ci doar avizează
Firmele specializate poate face cadastru sau cînd vor începe lucrările de cadastru general
pe România atunci se va rezolva şi problema limitelor parcului.
Dl Chincea I - apreciază efortul APNPF în toate activităţile, calitatea acestora,volumul
lor.Evoluţia acestora dovedeşte că misiunea APNPF este aproape de obiectivul ptr care
parcul a fost înfiinţat .

- Referitor la Invitaţia ptr zilele PNPF, o actiune benefică, iar pe viitor
organizarea tîrgurilor  ar trebuii să se facă la Drobeta TR.Severin şi la
Reşiţa

- referitor la limitele parcului făcute de OCPI(materializate în cadastru)
- situaţia şi reactualizarea PUG-lor din arealul Parcului
- referitor la brandingul parcului
- colaborarea cu PN Djerdap
- modul de cooperare cu diverse asociaţii
- gestionarea deşeurilor – Sstemul integrat de gestionare al deşeurilor la

nivel naţional este foarte mult întîrziată, comunităţile locale au
obligaţia să întocmească Planul local de gestionare al deşeurilor în
colaborare cu APM-uri , CJ

- recomandă colaborare/contact cu Radio Reşiţa
Dl.Alin Dejan Subţire- menţionează buna colaborare cu parcul(ecologizări şi marcări
ale traseelor turistice din Cazanele Mari şi Mici , dar şi anumite probleme cum ar fi:

- nu s-a găsit sprijin din partea administratorilor de pensiuni sau
asociaţii pentru a se crea brandul zonei sau contract de colaborare

- Asociaţia Cazanele Dunării ar trebui să facă parte din CCA
- Care este implicarea PNPF in dezvoltarea turismului, (locul de

acostare prea mic de la grota Veteranii
- Căutată o soluţie la amplasarea legală de pontoane la viaduct

Mraconia( Apele Române nu avizează amplasarea acestora fără
acordul parcului)

- Valorificarea potenţialului turistic de la Peştera Ponicova
- Rezolvarea situaţiei deţinătorilor de terenuri din zonele protejate

referitor la despăgubirea acestora
- întreabă dacă grota Veteranii şi Peştera Ponicova sunt peşteri clasificate

Dl.Iovan Ion- trebuie identificate riscurile la nivelul parcului, pentru a putea lua
măsurile necesare.Amplasarea de panouri, efectuarea de controale comune ptr prevenirea
incendiilor
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Dl.Popa Mihai – referitor la probleme constate , excavaţii ilegale în versanţi, alunecări
de teren  aval de Iuţi,,activităţi of road pe drumuri care nu sunt publice

- Peşterile Ponicova şi Veteranii au comunităţi de lilieci protejate, şi au
o capacitate foarte redusă ptr turism

Dl.Subţire Roman- referitor la PM al Vizitatorilor, Strategia de comunicare, Planul de
monitorizare(mai puţin) ar trebuii aduse la cunoştiinţa Consiliior locale

În urma discuţiilor şi analizei, membrii Consiliului Consultativ de Adminstrare
stabilesc în unanimitate ca următoarea şedinţă ordinară , să se desfăşoare în perioada
15octombrie-15 noiembrie 2013

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va proceda la comunicarea
hotărârii Consiliului Consultativ către toţi cei interesaţi şi va proceda la
implementarea măsurilor propuse pentru îmbunătăţirea activităţii.

PREŞEDINTE
Dl Inginer Guran Constantin

B.F./B.F./2 EX
16.04.2013


