PRECIZĂRI
REFERITOAREA LA ACORDAREA CALITĂŢII DE
„MEMBRU INDIVIDUAL AL AGVPS DIN ROMÂNIA”

Statutul AGVPS din România – prin noile prevederi ale art. 2 alin (1), coroborate cu
dispoziţiile art. 17 alin (2) - a deschis posibilitatea înscrierii membrilor asociaţiilor de vânători
şi pescari amatori şi/sau sportivi neafiliate la AGVPS din România, ca membri individuali ai
acesteia.
Calitatea de membri individuali ai AGVPS din România le oferă posibilitatea
participării nemijlocite, alături de membrii delegaţiilor asociaţiilor afiliate, la dezbaterea, cu
drept de vot, a problemelor majore din domeniile cinegetic şi halieutic, dar şi al protecţiei a
mediului şi conservării echilibrului în natură. De asemenea, le oferă posibilitatea participării
nemijlocite la luarea unor decizii în interes comun şi la alegerea periodică a organelor şi
persoanelor ce vor reprezenta vânătorii şi pescarii amatori şi/sau sportivi din ţara noastră la
nivel naţional şi internaţional.
Calitatea de membru individual al AGVPS din România le mai asigură, tot odată,
avantajul de a se bucura de dreptul de reciprocitate în relaţiile cu asociaţiile afiliate şi de
asigurare gratuită pentru răspundere civilă în legătura cu activitatea acestora de vânătoare.
Obligaţiile membrilor individuali ai AGVPS sunt aceleaşi cu obligaţiile membrilor
asociaţiilor afiliate la AGVPS şi constă, în principal, în următoarele:
 să cunoască şi să respecte Statutul AGVPS;
 să nu desfăşoare activitate contrar intereselor AGVPS, asociaţiilor afiliate şi
celorlalţi membri vânători şi pescari amatori şi/sau sportivi ai acestora;
 să-şi achite la termen cotizaţia, de 25 euro/an, de membru individual al AGVPS.
Dovada calităţii de „Membru individual al AGVPS” se face cu legitimaţia eliberată şi
vizată anual de AGVPS, diferită de formularul carnetului/legitimaţiei de membru care se
eliberează exclusiv de către asociaţiile neafiliate, propriilor membri.
Înscrierile ca „Membru individual al AGVPS” se fac în baza cererii personale,
formulate potrivit modelului anexat.
Legitimaţia de Membru individual al AGVPS constituie anexă nr. 1 la prezenta.
Precizările s-au adoptat de Consiliul AGVPS din România, în şedinţa acestuia din data
de 22.10.2015.
Preşedinte executiv,
Neculai Şelaru

CERERE
Subsemnatul ……………………………. – membru vânător şi/sau membru pescar
amator şi/sau sportiv al AVPS …………………………,
vă adresez rugămintea de a-mi acorda calitatea de „Membru individual al AGVPS din
România”.
Menţionez că nu sunt membru vânător/pescar al nici unei asociaţii afiliate şi înţeleg că,
în situaţia în care voi deveni membru al unei astfel de asociaţii afiliate, să-mi pierd calitatea de
membru individual al AGVPS, deoarece voi beneficia de reprezentare, la nivelul AGVPS, prin
intermediul delegaţiei respectivei asociaţii afiliate.
Precizez că am studiat Statutul AGVPS, sunt de acord cu prevederile acestuia şi mă
oblig să le respect întocmai.
Anexez copie după carnetul/legitimaţia de membru al AVPS …………………..
Cu stimă,

Data ……….…

Semnătura

LEGITIMAŢIE NR. ………
D-l/D-na ……………..................................................................,
domiciliat în….……………………….., str. …...…………………, nr.
…..…., Jud./Sect. …………………,
posesor al CI seria ….…... nr. …………………………..,
posesor al permisului de vânătoare/pescuit recreativ/sportiv seria
……………, eliberat la data de ………., de către A.V.P.S. …….…..…..,
are calitatea de Membru individual al A.G.V.P.S. din România.
Data………………

Preşedinte executiv,
Dr. ing. Neculai Şelaru
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