CONSILIUL
A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 7

din 18 septembrie 2018

Consiliul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, convocat în
baza prevederilor art. 11 din Statutul A.G.V.P.S.,
în prezenţa a 14 membri din cei 21 aleşi în Consiliu, a preşedintelui comisiei de cenzori şi a
d-nei contabil şef al AGVPS, cu statut de invitaţi.
In temeiul prevederilor art. 10, 11 şi 12 din Statutul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi din România

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Afişarea extraselor din hotărârile adoptate de Consiliul AGVPS din România în
interesul asociaţiilor afiliate, pe site-ul agvps.ro.
Art. 2. Atenţionarea, asociaţiilor afiliate în legătură cu cotele de participare neachitate la
Bugetul AGVPS pe anul 2018, precum şi cu alte datorii restante mai mari de 5.000 lei.
Art. 3. Transmiterea, către Consiliul AJVPS Suceava, a atenţionării prealabile excluderii,
prevăzută de art. 20 din Statutul AGVPS, pentru încălcarea repetată, a prevederilor art. 23 lit. a), b),
e), i) şi g) din Statutul AGVPS.
Art. 4. Desemnarea reprezentanţilor asociaţiilor afiliate în Consiliul AGVPS pentru a analiza
situaţiile economico-financiare ale asociaţiilor din judeţele de care răspund, în scopul impulsionării
achitării datoriilor restante.
Art. 5. Continuarea demersurilor întreprinse de conducerea AGVPS, la nivelul CNSSU,
ANSVSA, MAP, MADR şi altor instituţii, pentru clarificarea acţiunilor ce revin asociaţiilor afiliate şi
impulsionarea luării măsurilor de prevenire, supraveghere şi combatere a PPA în fondurile cinegetice
pe care acestea le gestionează.
Art. 6. Transmiterea scrisorii nr. 746/18.09.2018, al cărui conţinut a fost completat şi aprobat
de Consiliul AGVPS, către ANSVSA şi spre ştiinţă către CNSSU, MAP şi MADR, pentru
atenţionarea autorităţii responsabile în legătură cu deficienţele întâmpinate la implementarea „Planului
suplimentar de măsuri pentru eradicarea pestei porcine africane ".
Art. 7. ........................................................

Art.8. Continuarea demersurilor Comisiei Consiliului AGVPS, constituită pentru analiza
oportunităţii valorificării sediului AGVPS din Calea Moşilor nr. 128, în vederea cumpărării altui sediu
corespunzător şi reprezentativ pentru aceasta.
Art.9. Împuternicirea d-lui Vicepreşedinte Bentu Teodor, d-nei Ispas Veronica şi d-lui Oliviu
Orhei pentru a întreprinde, până la următoarea şedinţă a Consiliului AGVPS, toate demersurile necesare,
cu sprijinul conducerii AGVPS, în vederea constituirii Federaţiei Uniunii Ligilor de Pescuit Sportiv din
România (FULPS).
Art. 10. Afilierea la AGVPS a AVP Jderul Lugoj din jud. Timiş şi A.C. Dacia din Bucureşti,
precum şi avizarea angajării d-lui Costea Mihai în funcţia de director la A.C. Dacia.
***
Prezentele hotărâri vor fi duse la îndeplinire prin grija conducerii şi personalului AGVPS,
precum şi a persoanelor care s-au angajat şi au fost nominalizate mai sus.

Ing. Mariana Cristache

