CONGRESUL A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂREA NR. 5
31 iulie 2021

Congresul A.G.V.P.S. din România, reunit în data de 31.07.2021 la Hotelul Central
Platza, situat în Mun. Piatra Neamț – județul Neamț;
convocat în baza prevederilor art. 8 alin. (1) din Statutul A.G.V.P.S., de către
Consiliul A.G.V.P.S. din România;
statutar constituit la începerea lucrărilor, în prezența delegațiilor cu drept de vot care
însumează 8212 voturi, din maximul de 9909 voturi, calculate conform art. 7 alin. (3) și art. 8
alin. (3) din Statutul A.G.V.P.S.din România, ceea ce reprezintă o prezență de 82,87%;
având în vedere Hotărârile Consiliului din perioada octombrie 2020 – 30.07.2021,
rapoartele conducerii A.G.V.P.S. din România, comisiei de cenzori și auditorului independent,
situațiile financiare pe anul 2020, proiectul obiectivelor prioritare pentru perioada 2021-2022
și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs
ținând seama de aprecierile, observațiile, sugestiile și propunerile făcute de delegații
în Congres,
luând în considerare voturile delegațiilor, exprimate în unanimitate, in mod deschis ,
în temeiul art. 9 din Statutul A.G.V.P.S. din România,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Aprobarea documentelor Congresului A.G.V.P.S. din România și anume:
• Raportul privind activitatea Consiliului A.G.V.P.S. din România pentru perioada
13.09.2020 – prezent;
• Raportul administratorului la data de 31.12.2020;
• Bilanțul contabil pe anul 2020, având la bază raportul Comisiei de cenzori și al
auditorului independent;
• Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
• Obiectivele prioritare ale A.G.V.P.S. din România pentru perioada 2021-2022.
Art. 2. Adoptarea unei „Rezoluții” a Congresului, ce va cuprinde urgența și
necesitatea aplicării managementului cinegetic pentru speciile de păsări migratoare și urs, din
considerente economice, ecologice și sociale, ce va fi înaintată Guvernului României.
Art. 3. Aprobarea modificărilor și completărilor aduse Statutului AGVPS din
România, prezentate cu scris îngroșat la paginile 86 – 108 din Documentele Congresului
AGVPS 2021, organizat în data de 31.07.2021 – extras Documente Congres anexa 1 la
prezenta, precum și adoptarea acestui Statut în întregul său - anexa 2 la prezenta.
Art. 4. Alegerea în funcția de președinte al A.G.V.P.S. din România, pentru perioada
2021-2022, a domnului Ovidiu IONESCU.
Art. 5. Acordarea titlului de „membru de onoare al AGVPS din România”, pentru
domnul Teodor GIURGIU, precum și a diplomei aniversare pentru 30 ani de activitate a
revistei Diana – A.J.V.P.S. Timiș.
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Art. 6. Împuternicirea președintelui executiv al A.G.V.P.S. din România, dl. Mugurel
Constantin Drăgănescu, să întreprindă toate diligențele necesare și să semneze oriunde
trebuința o va cere pentru înregistrarea în Registrul Special al asociațiilor și fundațiilor ținut
la Judecătoria Sector 2 – București, a modificărilor și completărilor aprobate în prezentul
Congres al A.G.V.P.S..
***
Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința persoanelor nominalizate, asociațiilor
afiliate, membrilor vânători și pescari recreativi și sportivi ai acestora, precum și altor
persoane interesate, prin publicare în revista „Vânătorul și Pescarul Român” și postare pe
site-ul www.agvps.ro.

Președinte,
prof. dr. ing. Ovidiu IONESCU
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