

CONSILIUL A.G.V.P.S. din România

Hotărârea nr. 25
Din 15.06.2021

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 18 membri, din cei 21 aleşi în Consiliu, a
președintelui comisiei de cenzori, a directorului economic și a 2 invitați,
în temeiul prevederilor art. 10 și 11 din Statutul Asociaţiei Generale
a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Excluderea asociațiilor AV Casa Bim, AVPS Dacrom și APS
Feroviari și prietenii „Valuri de Crap” pentru neplata cotei de participare la
Bugetul A.G.V.P.S. 2020;
Art.2. Constituirea unei comisii formată din domnii Virgil Cadăr, Ovidiu
Ionescu, Josef Benke, Dorin Calciu și Vladimir Talpeș, sprijiniți de
personalul din teritoriu, în vederea monitorizării implementării proiectelor
privind fauna cinegetică și piscicolă;
Art.3. Atenționarea A.V.P.S. București, A.V.P.S. Făgăraș și a altor posibile
asociații, conform art. 20 din Statutul A.G.V.P.S. din România, referitor la
acțiunile inițiate împotriva intereselor A.G.V.P.S., a membrilor consiliului
si a asociațiilor afiliate, de către dl. Șelaru Neculai;
Art.4. Justificat de acțiunile negative publice din ultima perioadă, să
propună Congresului A.G.V.P.S. 2021 retragerea titlului de „membru de
onoare” al A.G.V.P.S. din România al dlui. Șelaru Neculai;
Art.5. Notificarea A.V.P.S. București cu privire la acțiunile de prejudiciere
a patrimoniului A.G.V.P.S., care ar putea fi catalogate drept înșelăciune la
convenție, iar în cazul nerecunoașterii dreptului de proprietate al A.G.V.P.S.
din România asupra imobilului Cabana „Podul Pitarului”, în ceea ce
privește edificarea acestei construcții, prin emiterea unui document în mod
expres până la data de 01.07.2021, atrage după această dată excluderea
efectivă a A.V.P.S. București, conform art. 20 și 23 lit. h) din Statutul
A.G.V.P.S.;





Art.6. …………….
Art.7. Avizarea modificărilor ce vor fi aduse Statutului A.G.V.P.S. din
România și transmiterea acestora către asociațiile afiliate pentru eventuale
observații;
Art.8. Organizarea Congresului A.G.V.P.S. din România în data de
31.07.2021, la Hotelul Central Plaza, situat în Municipiul Piatra Neamț,
Județul Neamț;
Art.9. Aprobarea avizării dlui. Balazs Istvan în funcția de director al
A.C.V.S. Harghita și a dlui Paraschiv Constantin în funcția de director al
A.J.V.P.S. Mehedinți;
Art.10. Aprobarea răspunsului anexă la prezenta, la sesizarea dlui. Andrei
Gheorghe;
Art.11. Participarea printr-o delegație a A.G.V.P.S. din România la
expoziția „Lumea vânătorii și a naturii - Una cu natura”, Budapesta – 2021;
Art.12. Constituirea delegației A.G.V.P.S. din România la CIC, formată din
domnii Mugurel Drăgănescu, Josef Benke, Sorin Bronț, Dragoș Daniel,
Dragoș Ștefănescu și Florică Stan;
Art.13. Solicitarea unor informații financiare de la A.J.V.P.S. Galați, în
baza cărora dl. George Ivanovici va formula un punct de vedere cu privire la
situația financiară a acestei asociații ce va fi prezentat în viitoarea ședință a
consiliului.
Articole 1-13 din prezenta hotărâre au fost adoptate cu unanimitate de
voturi și vor fi duse la îndeplinire prin grija persoanelor împuternicite și
nominalizate.

Vicepreședinte/Președinte împuternicit,
Prof. dr. ing. Ovidiu Ionescu



