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C O T I Z A T I I  si  C O N T R I B U T I I 

 

I .   Membrii pescari AJVPS Salaj   2021 

 
       In urma Hotararii Adunarii Generale a membrilor AJVPS Salaj din data de  

21.12.2020 s-au hotarat urmatoarele sume pentru membrii pescari ai AJVPS Salaj: 

Pentru fondurile piscicole – ape curgatoare din judet: 
 

 Pret intreg  -100 lei cotizatie membru pesc.Salaj +75 lei( 40 lei contributie repopulare + 

35 lei amenajari.) 

 Pensionari sub 65 de ani – 100 lei cotizatie membru pesc.Salaj + 75 lei( 40 lei 

contributie repopulare + 35 lei amenajari.) 

 Pensionari intre 65 – 70 de ani  -50 cotizatie membru pesc.Salaj + 75 lei( 40 lei 

contributie repopulare + 35 lei amenajari) 

 Pensionari intre 70 – 75 de ani  - 25 lei ( 25 lei cotizatie membru pesc.Salaj) 

Pensionari peste 75 de ani + veterani de razboi – 0 lei  

 Persoane cu dizabilitati grad I si II – 50 lei( 50 lei cotizatie membru pesc.Salaj ) 

 Copii pana la 14 ani – 25 lei( 25 lei cotizatie membru pesc.Salaj.)     

 Elevi 14-18 ani +studenti la zi –50 cotizatie membru pesc.Salaj +75 lei(  40 lei 

contributie repopulare + 35 lei amenajari.)     

 Membrii vanatori +membri CC –50 cotizatie membru pesc.Salaj + 75 lei (  40 

lei contributie repopulare + 35 lei amenajari) 

 Cotizatie/zi de pescuit (24ore) – 50lei ( pentru cei care sunt membrii la alte ajvps-

uri si nu doresc sa fie membri si la AJVPS Salaj ) 
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PENTRU TOATE FONDURILE PISCICOLE  

 

 amenajari ( Varsolt si Salatig ) + ape curgatoare din judet: 
 

 Pret intreg  -100 cotizatie membru pesc.Salaj +150 lei( 80 lei contributie repopulare + 35 

lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si supraveghere.) 

 Pensionari sub 65 de ani –100 cotizatie membru pesc.Salaj + 150 lei( 80 lei 

contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si 

supraveghere.) 

 Pensionari intre 65 – 70 de ani  -50 cotizatie membru pesc.Salaj +150 lei(  80 

lei contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si 

supraveghere.) 

 Pensionari intre 70 – 75 de ani  - 25 lei ( 25 lei cotizatie membru pesc.Salaj) 

Pensionari peste 75 de ani + veterani de razboi – 0 lei  

 Persoane cu dizabilitati grad I si II – 50 lei( 50 lei cotizatie membru pesc.Salaj ) 

 Copii pana la 14 ani – 25 lei( 25 lei cotizatie membru pesc.Salaj.)     

 Elevi 14-18 ani +studenti la zi –50 cotizatie membru pesc.Salaj + 150 lei(  80 lei 

contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si 

supraveghere.) 

 Membrii vanatori +membri CC – 50 cotizatie membru pesc.Salaj +150 lei(  80 

lei contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si 

supraveghere.) 

 Cotizatie/zi de pescuit (24ore) – 50lei ( pentru cei care sunt membrii la alte ajvps-

uri si nu doresc sa fie membri si la AJVPS Salaj ) 
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Atentie ! 

 Pentru apele curgatoare se ofera reciprocitate cu alte 

asociatii afiliate la AGVPS Romania in urmatoarele 

conditii: 

- Achitarea a 50% din cotizatie de membru pescar in 

Salaj + taxele de repopulare si amenajare!!!!!!!!!! 

 Pentru Lacul Varsolt si Salatig – se poate pescuii 

DOAR cu carnet de pescuit in Salaj sau pentru cei 

care NU doresc sa fie membri in asociatia noastra si 

au permis ANPA eliberat de o alta asociatie – taxa 

de pescuit /zi (24 ore) = 50 lei 

 Nu se poate achita numai o parte -  toate sumele 

sunt obligatorii – adica: COTIZATIE + 

REPOPULARE + AMENAJARI 

+SALUBRIZAREA+DOTARI! 
    
 

         Pentru pescarii care doresc sa pescuiasca in Salaj si sunt membri a 

unei asociatii afiliate la AGVPS, si nu au posibilitatea de a veni la sediul 

asociatiei sau la mag. Sport-Weekend – AJVPS Salaj pune la dispozitie 

urmatorul cont:  RO64BUCU1842230941009RON deschis la Alpha 

Bank Zalau  cu mentiunea optiuniea fiecarui pescar( ex.: cotizatie 

pescuit Salaj 2021; cotizatie pescuit pe zi;  etc )  
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II. Membrii vanatori  AJVPS Salaj   2021 

 

Cotizatia membrilor vanatori este de 1600 lei ! 

 

 

ATENTIE ! 

 

      Cotizatiile atat pentru membrii vanatori cat si pentru pescari, se vor achita pana la datele  

prevazute  in Satutul asociatiei ! Art. 8 litera c. 
 

Art. 8. – Membrii A.J.V.P.S.Salaj  au următoarele obligaţii: 

. 
c)* să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, 50% din 

cotizaţia anuală, iar diferenţa de 50%, până la data de 30 iunie; în cazul 

pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 

31 martie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage 

reactualizarea acesteia în funcţie de rata inflaţiei şi suspendarea dreptului 

de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ-sportiv până la achitarea 

acesteia; 
 

 

IMPORTANT 

Conform Art.7 litera c din Statutul AJVPS Salaj 

 

c) Membri AJVPS Salaj pot beneficia de reducerea cu 10% a cotizaţiei 

anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de  31 ianuarie   

pentru anul în curs; 

 

                                                         Conducerea 

                                                                                                       AJVPS Salaj                                                                                                   
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