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HOTARAREA NR. 17 / 30 IULIE 2013

Consiliului AJVPS PRAHOVA,

Întrunit În şedinţă extraordinară În data de 30 iulie 2013,

HOTĂRĂşTE:

.r< Art.1. (l) Stabileşte, în funcţie de greutatea exemplarului recoltat în stare neeviscerată,
valorile cotizaţiei suplimentare pentru mistreţii care se vor recolta de către membrii vânători, în
afara celor atribuiţi grupelor de vânătoare:

- mai putin de 80 kg - 800 lei;
- între 81-130 kg - 1200 lei;
- între 131 - 180 kg - 1500 lei;
- mascul, peste 180 kg - 2000 lei;
- femelă, peste 80 kg - 1800 lei.
(2) La vânătorile colective, pentru exemplarele de mistreţ femelă recoltate de grupe, din

cadrul cotei repartizate fiecărei grupe de vânătoare, se va încasa o cotizaţie suplimentară de 500 lei.
Cotizaţia va fi achitată de către toţi participanţii la acea vânătoare, indiferent de cine a tras şi
chitanţa se va emite pe numele organizatorului sau a persoanei care a împuşcat femela.

(3) Modalitatea de organizare a vânătorilor la specia mistreţ se va stabili la nivelul fiecărui
club.

(4) Cotizaţia suplimentară pentru specia căprior - femelă va fi de 700 lei.
r-- Art.2. Se vor anula, conform prevederilor legale, permisele de vânătoare permanente ale
următorilor domni :

Ciungu Adrian;
Toma Tedodor Gabriel;
Matei Marius Marcel;
Stanciu Marian ;
Radu Florin.

Aceştia au săvârşit infracţiunea de braconaj, iar sentinţele emise de instanţe au rămas
definitive.

Art.3. (l) Pentru ocuparea postului de contabil, unul dintre criteriile de selecţie va fi interviul
candidaţilor. Candidaţii vor fi convocaţi în ziua de joi, 01.08.2013, începând cu ora 8,30 si vor
susţine interviul în faţa unei Comisii formate din:

- Domnul Bucoveanu Florin - preşedinte Consiliu A.J.VP.S. Prahova;
- Domnul ing. Bolgiu Valeriu - director AJ.VP.S Prahova;
- Domnul Apostol Alecsandru - membru Consiliu AJ.VP.S. Prahova;
- 1-2 persoane cu studii de specialitate, stabilite de comun acord.
(2) Fiecare candidat va avea la dispoziţie 10 minute pentru susţinerea interviului.
Art.4. În privinţa cererii doamnei Buzilă - reprezentantul legal al S.C. BALEXIM COM, de

prelungire a perioadei de închiriere a spaţiului pentru minimum un an de zile, la propunerea



·Clubului Ploieşti, se aprobă prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului pe o durată de un an de
.zile, respectiv, de la 01.10.2013 până la 30.09.2014.

Art.5. Cererea domnului Ştefănescu Mihail - revenirea ca membru vânător al AJ.Y.P.S.
Prahova, prin achitarea cotizaţiilor restante rară penalităţi - a fost aprobată.

Art.6. Cererea domnului Paraschiv Alin - primirea a 1200 talere pentru antrenament
participare la Cupa României - având în vedere rezultatul votului (3 voturi pentru, 3 voturi contra, 1
abţinere) se va rediscuta.

Art.7. Cererea domnul Paraschiv Constantin privind acordarea unei cote de combustibil se va
rediscuta.

Art.8. Cererile următorilor domni referitoare la scutirea de penalităţile aferente cotizaţiei pe
anul 2013 au fost aprobate:

- Bamea Robu, Stoica Vasile, Petre Ion, Dumitrache Marius, Onoiu Bogdan, Mihai Vasile
Adrian

Art.9. Cererea domnului Achim Constantin - reducerea cu 50% a cotizaţiei de vânătoare pe
anul 2013 şi scutire de penalităţi- a fost aprobată

Art.l0. Cererea domnului Boghici Ionel - plata eşalonată a cotizaţiei de vânătoare pe anul
2013 până la sfârşitul anului şi scutirea de penalităţi - a fost aprobată.

Art.ll. Se vor expedia scrisori cu confirmare de primire tuturor membrilor vânători care nu
»: au achitat cotizaţia pe anul 2013 şi scrisori simple (rară confirmare) celor care au achitat cotizaţia
parţial.
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