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HOTARAREA NR.4/APRILE2015

Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Prahova, denumită pe
scurt A.J. v.P.S. Prahova, persoană juridică română, de drept privat, cu nr.de înregistrare
în Registrul Naţional 720/A/97, CUI: RO 1364441, cu sediul în Ploieşti, str. Toma
Caragiu nr.l, judeţul Prahova, reprezentată prin d-l. ing. Valeriu Bolgiu, în calitate de
director,

Adunarea Generala a AJVPS PRAHOVA,
intrunita in Sedinta Ordinara in data 17 aprilie 2015

la care au participat 66 de delegaţi din numărul total de 82, şedinţa fiind statutară.
Delegaţii prezenţi au aprobat punctele incluse pe ordinea de zi si şi au adoptat

următoarele hotărâri :

Art.1 Domnul Mihailescu Mircea este ales Presedinte al AJVPS Prahova,
mandatul fiind pana la alegerile de anul viitor;

Art. 2 Aproba in unanimitate urmatoarele materiale:
Bilantul contabil la 31 decembrie 2014;
Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2014;
Raportul de activitate al AJVPS Prahova pe anul 2014;
Executia bugetara pe anul 2014;
Programul de activitate al AJVPS Prahova pentru anul 2015;
Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015;

Art.3 (1) Prelungirea pentru 12 luni (un an) a liniei de credit, in valoare de
400.000 lei, contractate cu Romanian International Bank - Sucursala Ploieşti, având
drept garantie imobilul din Ploiesti, str. Toma Caragiu, nr.1, jud. Prahova.

(2) Imputernicirea d-Iui. Ing. Valeriu Bolgiu, director, în vederea reprezentării
asociaţiei în relaţiile cu banca, putând semna în numele asociaţiei oriunde este
necesar, semnătura fiindu-ne opozabilă.

Art.4 Aprobă, de principiu, propunerea domnului Alexandrescu Adrian -
Clubul Urlati -, referitoare la cotizatiile suplimentare pentru specia mistret, dupa
cum urmeaza: sub 50 kg - 600 ron, peste 50 kg. - 1100 ron, scroafa - 1300 ron.


