CONSILIUL
A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 23
din 23 decembrie 2020

Consiliul A.G.V.P.S. din România, convocat azi data de mai sus, în sistem mixt
(videoconferință pe skype și vot electronic), în baza prevederilor Statutului A.G.V.P.S.,
în prezenţa a 12 membri și un invitat în videoconferință, precum și votul electronic a
4 membrii, din cei 21 aleşi în Consiliu,
în temeiul prevederilor art. 10, 11 şi 12 din Statutul Asociaţiei Generale a Vânătorilor
şi Pescarilor Sportivi din România
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Delegarea atribuțiilor dlui. Florin Iordache - Președinte AGVPS din România,
către dl. Ovidiu Ionescu – Vicepreședinte AGVPS din România, în conformitate cu
prevederile art. 29 alin. 3 din Statutul AGVPS din România.
Art. 2. Conceperea și transmiterea, din partea Consiliului AGVPS, unei scrisori către
noua conducere a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ce va cuprinde problemele cu
care se confruntă gestionarii fondurilor cinegetice, solicitarea sprijinului financiar și fiscal,
precum și identificarea unei posibilități de amânare a scadenței ratei I – 2020/2021 pentru
tarifele de gestionare a fondurilor cinegetice.
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 2020 și/sau depunerea declarațiilor privind numărul
de membri cu cotizațiile deja achitate.
Art. 4. Aprobarea proiectului de „Buget provizoriu al AGVPS pentru anul 2021” –
anexa 1 la prezenta, urmând ca după finalizarea situațiilor financiare aferente anului 2020 să
fie definitivat și supus avizării Consiliului.
Art. 5. Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului AGVPS 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. Aprobarea Grilei de salarizare și a Statului de funcții – anexa 4 la prezenta.

Art. 7. Aprobarea Regulamentului Intern al AGVPS și a anexelor la acesta (sporuri
la salariile de bază – anexa 2, Regulament de organizare și funcționare – anexa 3,
Organigrama AGVPS, Fișa de evaluare anuală a personalului AGVPS – anexa 4) – anexa 5 la
prezenta.
Art. 8. Aprobarea diminuării chiriei cu 20% pentru o perioadă de 2 luni (ianuarie
2021 și februarie 2021), pentru SC Olga Gudynn Internțional School SRL și SC Crido Kids
SRL; întocmirea unui act adițional la contractul de închiriere, cu mențiunea că reducerea a
fost acordată datorita situației generară de impactul pandemiei COVID-19 și cu condiția că în
cazul acordării vreunui sprijin financiar de la bugetul de stat, se va înapoia diferența de chirie
redusă.
Art. 9. Solicitarea de propuneri pentru conceperea unui proiect de completare a
Statutului AGVPS din România și a Statutului Cadru al asociațiilor afiliate, în sensul
posibilității de sprijinire financiară pentru asociațiile afiliate aflate în dificultate, prin
constituirea unui fond de ajutor temporar și elaborarea unor norme în care să fie stipulate
procedurile de acordare și restituire a sprijinului financiar, precum și alte modificări necesar a
fi aduce celor două statute.
Art. 10. Aprobarea tarifelor pentru publicitate în revista VPR și a tarifelor privind
drepturile de autor – anexa 6 la prezenta.
Art. 11. Afilierea asociației „Asociația Cinegetică Ionel Pop”.
Art. 12. Modificarea art. 4 lit. b) și art. 7 lit. d) din Regulamentul de organizare și
funcționare a Comisiei de Pescuit Competițional Privat al AGVPS, în sensul înlocuirii
asociației „Asociația de Activități Recreativ Sportive RFL” cu asociația „Liga Română de
Spining”.
Art. 13. Împuternicirea dlui. Dorin Calciu, în vederea conceperii unui ”Regulament
de lucru” în vederea organizării probelor de lucru pentru copoiul ardelenesc, ce va fi susținut
de conducerea AGVPS din România la nivelul Asociației Chinologice din România.
Art. 14. Închirierea către AVPS București a cabanei „Podu Pitarului” la un preț
minim de 200 euro/lună, calculat la cursul BNR din ziua facturării. În cazul neacceptării de
către AVPS București a valorii chiriei, se va dispune evacuarea actualului locatar și
demararea procedurilor privind căutarea de noi chiriași pentru o chirie minimă de 200
euro/lună, calculată la cursul BNR din ziua facturării.
Vicepreședinte,
prof. dr. ing. Ovidiu Ionescu

