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HOTARAREA NR. 16/ 22 IULIE 2013

Consiliului AJVPS PRAHOVA,

întrunit în şedinţă extraordinară în data de 22 iulie 2013,

HOTĂRĂşTE:

,,- Art.1. Procesul-verbal de şedinţă va fi redactat de domnul Maniu Valentin, membru al
..Consiliului AJ.V.P.S. Prahova.

Art.2. În privinţa cererii doamnei Buzilă - prezentă în şedinţă -, reprezentantul legal al S.C.
BALEXIM COM, de prelungire a perioadei de închiriere a spaţiului pentru minimum un an de zile,
Clubul Ploieşti va prezenta Consiliului AJ.V.P.S. Prahova un punct de vedere în termen de 10 zile,
respectiv până la data de 02.08.2013.

Art.3. (1) Stabileşte valorile cotizaţiei suplimentare pentru cei 9 (nouă) mistreţi care trebuie
recoltaţi de urgenţă, astfel:

mascul, sub 50 kg - 700 lei;
mascul, între 51-80 kg - 1000 lei;
mascul, între 81-130 kg - 1400 lei;
mascul, între 131- 180 kg - 1600 lei;
mascul, peste 180 kg - 1800 lei ;
femelă, sub 50 kg - 700 lei;
femelă, între 51-80 kg - 1000 lei;
femelă, peste 80 kg - 1800 lei.

(2) Valorile greutăţii sunt în stare neeviscerată .
(3) Valoarea acestor cotizaţii suplimentare este valabilă până la următoarea şedinţă de Consiliu.
(4) Până la următoarea şedinţă de Consiliu, Cluburile vor discuta în Comitete valorile propuse

şi vor prezenta Consiliului punctul lor de vedere, în scris.
Art.4. Aprobă ca actele contabile pentru luna iunie 2013 să fie lucrate de firma S.C. LUNA

ACCOUNTING AND TAX SERVICES SRL, valoarea contractului fiind de 150 Euro + TVA .
Art.5. (1) Pentru ocuparea postului vacant de contabil şef, se va da anunt în presă, pentru

angajarea unui contabil, a unei firme de contabilitate sau persoane fizice autorizate, înscrise în
CECCAR, pentru un timp de lucru de 4 ore/zi şi un venit net de 700 lei/lună.

(2) Cererile persoanelor/firmelor interesate se vor depune până la data de 29.07.2013 şi vor fi
analizate în sedinta de Consiliu din data de 30.07.2013., ,

Art.6. Cererea domnului Popescu Octavian Gabriel- scutire de penalităţi- a fost aprobată.
Art.7. Cererea domnului Paraschiv Alin - primirea a 1200 talere pentru antrenament

participare la Cupa României - având în vedere rezultatul votului (4 voturi pentru, 4 voturi contra)
se va rediscuta.

Art.8. În ceea ce priveşte Raportul de audit financiar, fiecare persoană interesată din
Consiliul AJ.V.P.S. Prahova şi domnul Mihalache Emanuel vor putea depune la sediul asociaţiei, cu
număr de înregistrare, întrebări către domnul auditor Constantin Valerică, până la data de 23 iulie
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2013. Răspunsul la aceste întrebări va fi dat de domnul Constantin în termen de 10 zile de la
primirea lor.

Art.9. Fiecare şef de grupă va primi, pe cheltuiala domnului Mihalache Emanuel, un
exemplar din Raportul de audit împreună cu anexele acestuia.

Art.l0. Domnul Lupei Bogdan are acordul Consiliului A.J.Y.P.S. Prahova de a studia
Regsitrul vechi de procese-verbale de şedinţă.
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