CONSILIUL A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA
Hotărârea nr. 27 din 21 decembrie 2021
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 15 membri din cei 21 aleşi în Consiliu și 4 invitați,
în temeiul prevederilor art. 10, 11 şi 12 din Statutul Asociaţiei Generale
a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Formularea unei plângeri împotriva judecătorului care a
pronunțat Hotărârea nr. 113/26.11.2021, în Dosarul nr. 255/43/2021,
aflat pe rolul Curții de Apel Târgu Mureș, având ca motiv principal
nerespectarea criteriilor legale privind hotărârea de suspendare a O.M.
1460/2021, ceea ce a dus la generarea unor prejudicii uriașe pentru
asociațiile de vânătoare, pagube în sectorul agricol, cu consecințe în
răspândirea P.P.A. și a gripei aviare.
Art. 2. Formularea unui material de conștientizate/informare, către
toate instituțiile/societăți comerciale interesate, privind pericolele
cauzate de suprapopularea teritoriilor cu urși, ce va cuprinde și statistica
2019 - 2020 - 2021 cu oamenii mutilați/omorâți, comparativ cu
perioada din înainte de anul 2016.
Art. 3. Comunicarea către asociațiile afiliate, din partea Consiliului
AGVPS, a situațiilor restante, în vederea găsirii unei posibilități de
achitare la termen a restanțelor din facturi, a cotelor de participare pe
anul 2021 și/sau depunerea declarațiilor privind numărul de membri cu
cotizațiile deja achitate.
Art. 4. Aprobarea proiectului de „Buget provizoriu al AGVPS pentru
anul 2022” – anexa 1 la prezenta, urmând ca după finalizarea situațiilor
financiare aferente anului 2021 să fie definitivat și supus avizării
Consiliului.
Art. 5. Aprobarea inventarierii anuale, pentru anul 2021, a
patrimoniului A.G.V.P.S. din România și a listei de casări a mijloacelor
fixe, a obiectelor de inventar, a mărfurilor și materialelor – anexa 2 și 3
la prezenta.

Art. 6. Clarificarea în instanță a situației juridice, pentru imobilul
intitulat generic „Cabana Podul Pitarului”.
Art. 7. Formularea apelului cu privire la Sentința Civilă
1465/08.10.2021, pronunțată în Dosarul nr. 7115/3/2019, cu o altă
firmă de avocatură, urmând a renunța la serviciile dnei. Avocat Aldea
Ramona (Cazacu).
Art. 8. Înlocuirea canalizării din curtea interioară a imobilului situat în
Calea Moșilor 128, Sector 2, București, lucrare ce se va efectua cu
firma Alpha Service Ionv S.R.L., conform ofertei nr. 613/05.10.2021 .
Art. 9. Însușirea apelului formulat de către Societatea Civilă de Avocați
capisizu & Asociații, în Dosarul nr. 2997/302/2021.
Art. 10. Tipărirea revistei „Vânătorul și Pescarul Român” (VPR), la un
număr de 32 pagini, începând cu ianuarie 2022.
Art. 11. Avizarea dlui. Perhaiță Claudiu - Gabriel în funcția de director
al A.J.V.P.S. Bistrița Năsăud.
Art. 12. Afilierea la AGVPS din România a Asociației de Vânătoare
„Nemanu Poiana” – Sat Poiana, Com. Buchin, Jud. Caraș Severin și a
Asociației Club Sportiv „Liga Română de Pescuit” – Com. Bascov, Jud.
Argeș.
Art. 13. Art. 14. Desemnarea dlui Drăgănescu Mugurel Constantin, președinte
executiv al A.G.V.P.S. din România, ca șef al Delegației C.I.C.,
începând cu data de 01.01.2022.
Art. 15. Acordarea avizului de principiu privind afilierea la A.G.V.P.S.
din România, a Asociației Evaluatorilor de Trofee din România.
Președinte,
prof. dr. ing. Ovidiu Ionescu

