CONSILIUL A.G.V.P.S. din România
Hotărârea nr. 1
Din 14.09.2022
Consiliul A.G.V.P.S. din România, convocat azi data de mai sus, în
baza prevederilor Statutului A.G.V.P.S.,
în prezenţa a 18 membri, din cei 23 aleşi în Consiliu, a președintelui
comisiei de cenzori și 1 invitat,
în temeiul prevederilor art. 10 și 11 din Statutul Asociaţiei Generale
a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Alegerea președinților Comisiilor cu caracter consultativ și de
sprijin – Anexa 1 la prezenta;
Art.2. Împuternicirea președinților de comisii să completeze cu
membrii comisiile, care vor fii supuși aprobării în următoarea ședință de
consiliu;
Art.3. Desemnarea domnului Ovidiu Ionescu ca reprezentant
A.G.V.P.S. din România la Federaţia Asociaţiilor de Vânătoare ş i
Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.),
precum și a domnului Adrian Chesnoiu ca supleant al acestuia;
Art.4. Desemnarea domnului Mugurel Drăgănescu ca reprezentant
A.G.V.P.S. din România ș i ș ef al Delegației României la Consiliul
Internaţional al Vânătorii ş i al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), precum ș i a
domnlui Florin Urcan ca supleant al acestuia;
Art.5. Desemnarea domnului Teodor Bentu ca reprezentant
A.G.V.P.S. din România la Confederaţia Internaţională de Pescuit Sportiv
(C.I.P.S.);
Art.6. Desemnarea domnilor Mugurel Drăgănescu ș i Dragoș
Ștefănescu ca reprezentanți ai A.G.V.P.S. din România în Consiliul
Național al Vânătorii (C.N.V.);
Art.7. Menținerea în vigoare a Regulamentului Intern (R.I.) al
A.G.V.P.S. din România și a anexelor la acesta;
Art.8. Aprobarea modificării art. 5 din contractul de asociere nr.
966/01/10.12.2018, în sensul acordării unui drept de preemțiune la asociere,
pe următorii 10 ani, de la expirarea contractului;
Art.9. Aprobarea participării domnilor Ovidiu Ionescu – președinte
A.G.V.P.S. ș i Mugurel Drăgănescu – președinte executiv A.G.V.P.S., la

reuniunea directorilor de vânătoare din Uniunea Europeană, ce are loc în
acest an la Praga – Cehia, în perioada 19-22 octombrie și la a 45-a Adunare
Generală FACE, ce are loc la Brussels, în perioada 25-26.10.2022;
Art.10. Excluderea Asociației Județene a Vânătorilor ș i Pescarilor
Sportivi Covasna (A.J.V.P.S. Covasna), în situația în care până la data de
01.12.2022 nu vor achita datoriile restante;
Art.11. Aprobarea vânzării autoturismului marca Skoda Octavia 1.8,
la prețul pieței;
Art.12. Aprobarea suplimentării cu suma de 45.000 lei fără TVA, a
contractului nr. 5/17/06.01.2022 privind refacerea canalizării la sediul
A.G.V.P.S. din Calea Moșilor 128, prin semnarea unui act adițional, în care
se va menține plata eșalonată pe 3 ani;
Art.13. Împuternicirea noii Comisii de pescuit să analizeze
documentele prezentate la pct.6.6 de pe ordinea de zi și să prezinte un raport
în viitoarea ședință de consiliu;
Art.14. Avizarea dlui. Nica Bogdan Ș tefăniță în funcția de director
al A.J.V.P.S. Vrancea și a dlui. Perde Raul Cătălin în funcția de director al
AVPS Potaissa Turda;
Art.15. Aprobarea Regulamentului de organizare ș i funcționare a
Comisiei de Pescuit Competițional Privat a AGVPS și al Campionatului de
pescuit competițional privat al AGVPS, intrând în vigoare începând cu data
de 01.12.2022 – Anexa 2 la prezenta;
Art.16. Înființarea concursului anual intitulat ”Cel mai bun vânător
student”, organizat de către Facultatea de Silvicultură și Exploatări
Forestiere Brașov, prin acordarea de către AGVPS a unui premiu anual total
de 10.000 lei, la care se pot adăuga și alte sume/beneficii acordate de
asociațiile afiliate sau membrii ai acestora;
Art.17. Solicitarea tuturor asociațiilor afiliate a cheltuielilor avute în
perioada 2011 -2021 a tuturor cheltuielilor avute cu ocrotirea faunei
cinegetice;
Art.18. Împuternicirea Comisiei de chinologie vânătorească să
analizeze ș i să propună conducerii executive semnarea unui protocol de
colaborare între A.G.V.P.S. și A.Ch.R;
Art.19. Demararea procedurii în vederea realizării documentației
tehnice privind reabilitarea sediului AGVPS din Calea Moșilor 128 Sector 2
București.
Președinte,
prof. dr. ing. Ovidiu Ionescu

