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HOTARAREA R. 15/ 15 IULIE 2013

Consiliului AJVPS PRAHOVA,

întrunit în şedinţă extraordinară în data de 15 iulie 2013,

HOTĂRĂşTE:

Art.1. (1) Având în vedere acordul domnului Constantin Valerică, auditor independent
prezent la şedinţă şi menţiunea acestuia că Raportul de audit nu se poate folosi în alte circumstanţe,
se înmânează câte o copie de pe Raportul de audit financiar fiecărui preşedinte de club spre studiere
şi analiză, urmând ca în şedinţa următoare, stabilită pentru data de 22.07.2013, ora 16,00, să se
discute concluziile privind acest raport.

(2) De asemenea, domnul Mihalache Emanuel va primi o copie de pe Rapotul de audit.
Art.2. Pentru ocuparea postului de contabil şef, se vor primi cererile persoanelor/firmelor

interesate până la data de 22.07.2013.
Art.3. Modificarea organigramei AJ.VP.S. Prahova prin includerea unui post de muncitor şi

angajarea domnului Dochiţă Andrei George pe acest post, pentru o perioadă de 3 luni de zile, pe
baza unui contract de colaborare.

ArtA. Prelungirea cu 3 luni de zile a Contractului de închiriere încheiat cu S.C. BALEXIM
COM S.R.L..

Art.5. Menţinerea taxei de înscriere la Cursul de arme şi muniţii organizat de S.C. A.Y.P.P.
S.R.L. la valoarea de 400 lei/persoană.

Art.6. Art.S. din Hotărârea Consiliului A.J.VP.S. Prahova nr.7117.04.2013 se va modifica şi
completa astfel : Cotizaţia de înscriere pentru vânătorii activi care doresc să se transfere/înscrie la
A.J.Y.P.S. Prahova va fi de 10 lei (zece lei), iar pentru candidaţii care se înscriu pentru dobândirea
permisului de vânătoare permanent cotizaţia de înscriere va fi de l1S0 (unamieunasutăcincizeci) lei,
care include şi tariful de examinare şi care se va achita odată cu depunerea cererii de înscriere.

Art.7. Aprobă/respinge următoarele cereri:
Cererea d-lui Petre Laurenţiu - folosirea în cadrul Clubului Urlaţi, respectiv pentru

alimentarea maşinii B-14-KCB, a restului de sumă încasată prin contract de sponsorizare şi rămasă
neutilizată - se aprobă ;

Cererea d-lui Frăsineanu Gheorghe - achitarea cotizaţiei pe anul 2013 şi
preschimbarea permisului de vânătoare - se aprobă ;

Cererea d-Iui Ţigănelea Ion - restituirea sumei de 27 de lei (cotizaţie de pescuit) - nu
se aprobă, urmând a i se solicita să aştepte răspuns de la instituţiile care au fost notificate de
A.J.Y.P.S. Prahova în legătură cu situaţia netipăririi permiselor de pescuit sportiv;

Cererea d-lui Bolgiu Ştefan - scutirea de plată a penalităţilor pentru ratele neachitate
din cotizaţia anului 2013 - se aprobă ;

Cererea d-lui Băicoianu Dragoş - reducerea cu SO% a cotizaţiei de vânătoare pe anul
2013 - se aprobă ;

Cererea d-Iui Gheorghe Marius - reducerea cu SO% a cotizaţiei de vânătoare pe anul



2013 - se aprobă ;
Cererea d-lui Lopată Marian Lucian - reducerea cu 50 % a cotizaţiei de vânătoare pe

anul 2013 şi scutirea de penalităţi - se aprobă ;
Cererea d-Iui Popa Vasile Sorin - reducerea cu 50 % a cotizaţiei de vânătoare pe anul

2013 şi scutirea de penalităţi - se aprobă ;
Cererea d-lui Muja Dumitru - achitarea unei cotizaţii suplimentare de 1100 lei -

pentru un mistreţ - femelă - recoltat, în greutate de 70 kg - se aprobă ;
Cererea d-lui Ciobanu Ion - achitarea unei cotizaţii suplimentare de 1500 lei pentru un

mistreţ femelă - se aprobă ;
Cererea d-lui Paraschiv Constantin - suplimentarea cotei de motorină - se va rediscuta

în şedinţa din data de 22.07.2013 ;
Cererea d-lui Brebeanu Emilian - de a nu mai redacta procesele-verbale ale şedinţelor

organizate în c rul asoci ţiei - se aprobă, urmând ca toate şedinţele să fie înregis ate (filmate).
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