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HOTĂRÂREA NR.18 / 04 SEPTEMBRIE 2013
Consiliul A.J.VP.S. PRAHOVA

Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 04 septembrie 2013

HOTĂRĂşTE

Art.1. Validează propunerile Comitetului Clubului Urlaţi, care a analizat şi
cercetat situaţiile din data de 21 şi, respectiv 23 ianuarie 2013, aduse la cunoştinţa
A.J.VP.S. Prahova prin adresa nr.l091102.09.2013, de către Cabinetul de Avocat-
avocat Niculae Dercaci si avocat Marinela Diaconu, privind acuzaţiile aduse
domnilor Petre Laurenţiu, Sapcaliu Cristian, Bolgiu Stefan şi Dumitrescu Bogdan.
Concluzia Comitetului Clubului Urlaţi, ratificată de Consiliul A.J.VPS. Prahova,
este ca aceştia nu adus prejudicii asociaţiei şi nu vor fi sanctionaţi, cele relatate
neconstituind fapte de braconaj.

Art.2. Deleagă pe domnul director Valeriu Bolgiu să întocmească o procură
autentificată prin care se împutemiceşte doamna Bădicioiu Viorica, contabil şef, în
vederea depunerii online a declaratiilor 150 si 152.

Art.3. Tipărirea a 800 (optsute) de broşuri ale Statutului A.J.VP.S. Prahova,
ce urmează a fi distribuite membrilor vânători ai asociaţiei, care au cotizatia
achitată.

Art.4. Acordarea, pentru membrii vânători participanţi la Concursul de Tir
Vânătoresc - 2013, a cartuşelor consumate în cadrul fazei pe asociatie si fazei
zonale, conform Instructiunilor de organizare aprobate de A.G.VPS. din Romania.

Art.S. Decontarea deplasării si cazării, pentru perioada desfăşurării fazei
naţionale a Concursului de Tir Vânătoresc 2013 (06.09 - 08.09.2013), organizată
de AJ.VP.S. Neamţ - pentru dl Piroiu Anton (conducător auto).

Art.6. Aprobarea referatului dlui Lopată Adrian - casarea autovehicolului nr.
BZ 10 TMG şi scoaterea lui din gestiunea acestuia.

Art.7. Prelungirea contractului de închiriere încheiat între AJ.VP.S. Prahova
şi firma S.C. Arrow International cu un an, respectiv până la data de 31.08.2014.

Art.8. Stabilirea următoarelor date pentru organizarea de adunări generale,
în vederea noilor alegeri:

- Il octombrie 2013 - Adunarea Generala la nivel de asociatie;



'" _ _ -- 26 septembrie 20] 3 - data limită pentru Adunările generale la••
nivel de grupe si cluburi (conform unui grafic care trebuie prezentat de fiecare club
până pe data de 09.09.2013, inclusiv);

Art.9. Aprobă deplasarea si decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia
participării delegaţilor A.J.V.P.S. Prahova la Adunarea Generală a AJ.V.P.S. din
România, care va avea loc la Alba Iulia, pe data de 20 septembrie 2013.

Art.IO. Achiziţionarea, pe bază de comandă la firma S.C. Ivamod S.R.L., de
echipament de toamnă pentru personalul asociaţiei si, ev~l, pentru membrii
consiliului. . '>J8rÎ~;~~ 'j}. 1110,.
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