

CONSILIUL A.G.V.P.S. din România

Hotărârea nr. 28
Din 15.03.2022
Consiliul A.G.V.P.S. din România, convocat azi data de mai sus, în baza
prevederilor Statutului A.G.V.P.S.,
în prezența a 20 membri, din cei 21 aleși în Consiliu, a președintelui
comisiei de cenzori și a 2 invitați,
în temeiul prevederilor art. 10 și 11 din Statutul Asociației Generale a
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Revocarea art. 1 din Hotărârea Consiliului A.G.V.P.S. nr. 27/2021,
privind „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”, motivat de decizia Î.C.C.J. din data
de 01.03.2022, prin care a respins ca nefondat recursul M.M.A.P.;
Art.2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 – anexa 1 la prezenta, a
raportului administratorilor la 31.12.2021 și a propunerii de distribuire a
rezultatului exercițiului financiar – anexa 2 la prezenta;
Art.3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al A.G.V.P.S. din
România, pentru anul 2022 – anexa 3 la prezenta;
Art.4. Atenționarea asociațiilor afiliate, cu o vechime mai mare de 10 ani,
restante la plata cotei de participare și a ratelor din reeșalonări, pentru
achitarea acestor datorii, urmând ca până la data de 30.04.2022, asociațiile
să își achite datoriile sau să propună o modalitate de stingere în timp a
datoriilor;
Art.5. Atenționarea asociațiilor afiliate în ultimii 10 ani, care nu si-au
achitat integral cotele de participare și alte datorii restante pe anii anteriori,
în cazul neachitării, urmând a fi excluși după data de 30.04.2022;





Art.6. Organizarea și desfășurarea Congresului A.G.V.P.S. din România, la
data de 07.05.2022, la Hotelul Minerva din Băile Herculane, județul Caraș
Severin;
Art.7. Gruparea asociațiilor afiliate pe grupe de 2-3 județe și Municipiul
București, conform art. 10 alin. 1 din Statutul A.G.V.P.S. din România,
pentru alegerea membrilor Consiliului A.G.V.P.S. 2022-2027, anexa 4 la
prezenta;
Art.8. Depunerea în scris, până la data de 19.04.2022 după modelul anexă 5
la prezenta, a candidaturilor pentru funcțiile de președinte, președinte
executiv, vicepreședinți și membrii ai consiliului; candidaturile pentru
funcțiile de vicepreședinte se vor depune distinct pentru vicepreședinte cu
vânătoarea și tirul vânătoresc, vicepreședinte cu pescuitul recreativ și
pescuitul competițional, precum și vicepreședinte pentru imagine și relații
publice;
Art.9. Candidatul pentru funcția de membru al Consiliului care va primi
numărul cel mai mare de voturi, rezultat în urma votului în interiorul grupei
de județe sau Municipiul București, va fi supus validării Congresului;
Art.10. Componența comisiei de validare a candidaturilor, formată din: dna.
av. Sandra Petrache, dl. ec. Ivanovici George și dna. ing. Cristache Mariana;
Art.11. Aprobarea contractării valabilității poliței de asigurare și implicit a
taloanelor de asigurare pentru membrii vânători, între 01 mai an curent – 30
aprilie an următor;
Art.12. Acordarea taloanelor de asigurare pentru sezonul 2022/2023,
asociațiilor care nu au achitat cota de participare, în limita numărului
membrilor vânători declarați pe anul 2021 și în baza ultimei balanțe de
verificare care dovedește situația economică a asociației, atestată de
președintele Comisiei de cenzori a A.G.V.P.S.;
Art.13. Aprobarea solicitării A.P.P.S. R.A. - Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat nr. 7588/16.12.2021, privind modificarea și
actualizarea cadastrului pentru sediul A.G.V.P.S., situat în Calea Moșilor
128, Sector 2, București;
Art.14. Organizarea Campionatului Mondial Trout Area 2022, în
conformitate cu aprobarea C.I.P.S./F.I.P.S. și adresa M.T.S. nr.
15940/21.12.2021;
Art.15. Împuternicirea și derogarea tuturor atribuțiilor și responsabilităților
de organizare a Campionatului Mondial Trout Area 2022, către Liga
Română de Spining (L.R.S.), membră a A.G.V.P.S. din România;
Art.16. Aprobarea Calendarului de Pescuit Competițional al A.G.V.P.S. din
România, pentru anul 2022, anexa 6 la prezenta;





Art.17. Aprobarea casării obiectelor de inventar cuprinse în referatul nr.
171/01.03.2022 – anexa 7 la prezenta;
Art.18. Aprobarea modificării Grilei de Salarizare a A.G.V.P.S., în sensul
majorării salariului minim pe economie la valoarea de 2.550 lei;
Art.19. Afilierea Asociației Evaluatorilor de Trofee de Vânat C.I.C. TEB –
Brașov, Județul Brașov, a Asociației Hermina - Reghin, Județul Mureș și a
Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Lunca (A.V.P.S. Lunca) –
București;
Art.20. Revitalizarea activității de tir vânătoresc, în funcție de noile
reglementări legale, care se preconizează a fi aduse în acest domeniu;
Art.21. Formularea unei acțiuni de suspendare a Ordinului privind
acordarea nivelului de prevenție și intervenție la specia urs, în condiția în
care acesta va reglementa că acțiunea se va face numai de către personalul
tehnic angajat al gestionarului; acțiunea va fi formulată sub coordonarea
dlor. Antonescu Ion – director A.J.V.P.S. Vâlcea și Benke Iosif – director
A.V.P.S. Zetelaka Es Tarsai;
Art.22. Formularea unei propuneri adresată membrilor Consiliului Național
al Vânătorii, privind inițierea de la acest nivel a renegocierii contractului
cadru de gestionare a faunei cinegetice;
Art.23. Adresarea unei propuneri justificate, către M.A.D.R., privind
modificarea Ordinului 60/2017, în sensul contractării și a resursei acvatice
vii din Fluviul Dunărea.

Președinte,
prof. dr. ing. Ovidiu Ionescu



