CONSILIUL A.G.V.P.S. din România
Hotărârea nr. 24
Din 27.03.2021

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, a
președintelui comisiei de cenzori, a unui membru al comisiei de cenzori și
10 invitați,
în temeiul prevederilor art. 10 și 11 din Statutul Asociaţiei Generale
a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 – anexa 1 la
prezenta, a raportului administratorilor la 31.12.2020 și a propunerii
de distribuire a rezultatului exercițiului financiar – anexa 2 la
prezenta;
Art.2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al A.G.V.P.S.
din România, pentru anul 2021 – anexa 3 la prezenta;
Art.3. 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 sau solicitarea, motivată,
a reeșalonării acestora;
Art.4. Atenționarea asociațiilor afiliate în ultimii 10 ani, care nu siau achitat integral cotele de participare și alte datorii restante pe anii

anteriori, în cazul neachitării, urmând a fi excluși după data de
01.06.2021;
Art.5. Excluderea cluburilor de pescuit sportiv C.S. Tomis Carp, C.S.
Senior Crap și C.S. Pelicanul, pentru neplata cotei de participare la
bugetul AGVPS pe anul 2020;
Art.6. Notificarea cluburilor sportive de pescuit, afiliate încă la
AGVPS, în vederea afilierii la ligile de pescuit sportiv specifice,
pentru participarea la competițiile organizate de acestea, conform
Statutului AGVPS și al Regulamentului de Organizare și funcționare
a Comisiei de pescuit competițional;
Art.7. Acordarea taloanelor de asigurare pentru sezonul 2021/2022,
asociațiilor care nu au achitat cota de participare, în limita numărului
membrilor vânători declarați pe anul 2020 și în baza ultimei balanțe
de verificare care dovedește situația economică a asociației, atestată
de cenzorul AGVPS;
Art.8. Formularea unei acțiuni în răspundere civilă delictuală,
împotriva domnului Popescu Ștefan (FRPS), pentru postările
denigratoare la adresa AGVPS din România și dezinformările cu
privire la constituționalitatea OUG 85/20016, făcute pe pagina de
facebook a FRPS;
Art.9. Aprobarea casării obiectelor de inventar cuprinse în referatul
nr. 156/08.03.2021 - anexa 4 la prezenta;
Art.10. Afilierea Asociației Top Hunters Club – Clubul Vânătorilor
de Top Târgoviște, începând cu data de 11.09.2020, așa cum a fost
votat și consemnat în procesul verbal întocmit cu ocazia ședinței de
consiliu din data de 11.09.2020;
Art.11. Respingerea solicitărilor formulate de AVP Dunărea 2007, nr.
347/11.01.2021 și Asociația Cinegetica Dacia, nr. 1685/11.01.2021;

Art.12. Aprobarea reducerii chiriei cu 100% pentru luna mai 2021,
pentru AVP Dunărea 2007 și Asociația Cinegetica Dacia, condiționat de
achitarea facturilor nr. 22714/31.12.2019 și respectiv 22715/31.12.2019;
Art.13. Aprobarea solicitării S.C. Crido Kids SRL, înregistrată la
AGVPS cu nr. 146/02.03.2021, în sensul reducerii chiriei lunare cu 20%,
pentru lunile aprilie 2021, mai 2021, iunie 2021;
Art.14. Aprobarea avizării dlui. Muntean Axente Dan în funcția de
director al AJVPS Sibiu, a dlui. Caraciuc Dorin Marcel în funcția de
director al AJVPS Maramureș și a dlui Chiriță Sergiu în funcția de
director al AJVPS Argeș;
Art.15. Afilierea Asociației Județene a Pescarilor Sportivi Brașov
(AJPS Brașov), Asociației Vânătorilor Crișana Hunting (AV Crișana
Hunting) – jud. Bihor, Asociației Vânătorilor Hertan (AV Hertan) –
jud. Covasna;
Art.16. Acordarea taloanelor de asigurare a membrilor vânători ai
AJVPS Suceava, condiționat de solicitarea consiliului AJVPS
Suceava, privind afilierea la AGVPS din România;
Art.17. Constituirea unei comisii formată din domnii: Iordache
Florin, Drăgănescu Mugurel, Stan Florin, Ștefănescu Dragoș,
Mihăilescu Mircea, Eliad Cătălin și Ivanovici Ge., în vederea
formulării unor modificări a Statului AGVPS și a Statutului Cadru al
asociațiilor afiliate, ce vor fi transmise asociațiilor afiliate,în vederea
completării, ulterior avizate în consiliu și aprobate în congres.
Art.18. Aprobarea Calendarului Competițional al AGVPS din
România, pentru anul 2021.
Vicepreședinte/Președinte împuternicit,
Prof. dr. ing. Ovidiu Ionescu

