Nr. 301/ din 18.02.2022

Către,
Structurile afiliate la
Federația Română de Gimnastică
În temeiul prevederilor art.28 alin.(1) din Statutul actualizat al Federației
Române de Gimnastică (FRG) autentificat cu nr.1305 din 10.11.2021 de
notar public Diaconu Ioana, ”S.N.P Berevoianu și Asociații”;
Având în vedere Hotărârea Comitetului Executiv al Federației Române de
Gimnastică (FRG) din data de 26.01.2022,
Comitetul Executiv al Federației Române de Gimnastică convoacă
Adunarea Generală Ordinară pentru data de 22.03.2022, ora 11:00 la
București, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, sala
Amfiteatru, B-dul Mărăști nr. 20A, Sector 1.
În conformitate cu prev.art.28 alin.(2) și art.30 alin.(3) din Statut, în cazul
neîntrunirii cvorumului la ora programată inițial, adunarea se reconvoacă
pentru aceeași dată de 22.03.2022 la ora 13:00, în aceeași locație, când va
putea lua decizii valabile indiferent de numărul celor prezenți.
Ordinea de zi a adunării generale ordinare este structurată, după cum
urmează:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuvânt de deschidere al Președintelui;
Stabilirea cvorumului ședinței;
Desemnarea și aprobarea Comisiei de redactare a procesului verbal de
ședință și a Comisiei de numărare și validare a voturilor;
Aprobarea Procesului-verbal al Adunării Generale Ordinare și de Alegeri a
Federației Române de Gimnastică pe anul 2021;
Afilieri, suspendări excluderi;
Prezentarea spre aprobare a Raportului de Activitate al Federației
Române de Gimnastică pe anul 2021;
Prezentarea spre aprobare a Bilanțului Contabil și a Raportului Comisiei
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de Cenzori pe anul 2021;
8.

Prezentarea spre aprobare a sistemului competitional național

9.

Prezentarea spre aprobare a Planului de Activități și a Proiecției
Financiare a Federației Române de Gimnastică pentru anul 2022;
10. Mandatarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului
public, în vederea certificării, procesul verbal de ședință și, în vederea
autentificării, hotărârea Adunării Generale Ordinare și Actul Adițional la
Actul Constitutiv;
11. Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale
pentru avizarea și înregistrarea hotărârii luate în cadrul Adunării Generale
Ordinare.
12. Diverse

Până la data de 02.03.2022 „Pot fi introduse propuneri și cereri în adunarea
generală numai de către Comitetul Executiv și membrii afiliați cu titlu definitiv care
au drept de vot, cu condiția ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.G cu cel
puțin 20 de zile înainte de adunare. Numai acele propuneri și cereri transmise la
timp și incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea Generală. Cu 15
zile înainte de data desfășurării Adunării Generale se va transmite ordinea de zi
actualizată , conform prev.art.28 alin.(3) din Statutul FRG.
În conformitate cu Statutul FRG, fiecare structură sportivă afiliată, va
desemna un delegat cu drept de vot. Numele delegatului trebuie comunicat
Secretariatului federatiei cu minimum 5 zile înaintea desfășurării Adunării
Generale. Delegatul va prezenta o împuternicire, emisă de către membrul
afiliat pe care îl reprezintă (conform modelului anexat).
Potrivit disp.art.27 din Statutul FRG, ”(4)Pe timpul mandatului lor, membrii
Comitetului Executiv care fac parte dintr-un club, nu vor putea reprezenta ca
delegați structura sportivă din care fac parte. (5) Votul prin corespondență sau prin
împuternicire (procură) nu este admis.(6) Sunt declarați de către Comitetul Executiv
suspendați provizoriu din toate activitățile din cadrul FRG și nu vor avea drept de
vot și de a face propuneri în Adunările Generale, membrii afiliați care se află în una
din următoarele situații:
a) nu au participat la competițiile interne timp de 4 ani consecutiv;
b) nu au plătit taxele și cotizațiile timp de 2 ani consecutiv.”
De asemenea, Potrivit prev.art.18 alin.(4)”Membrii afiliați provizoriu nu au drept de
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vot în cadrul Adunării Generale în care li se supune la vot afilierea cu titlu definitiv.”
Documentele care vor fi supuse dezbaterii și aprobării în Adunarea Generală
se vor transmite membrilor afiliați cu 5 zile înainte de data ședinței și vor fi
postate pe pagina oficială a FRG( www.frgimnastica.com).
Cheltuielile de participare la Adunarea Generală vor fi suportate în baza prevederilor
Statutului, după cum urmează:
•

Pentru membrii Comitetului Executiv, de către Federația Română de
Gimnastică;

•

Pentru delegați, de către structurile sportive respective

Prezentul Convocator și anexa „Împuternicire de reprezentare” s-au transmis
tuturor membrilor afiliați prin email la adresele aflate în evidențele FRG și aufost
postate pe pagina oficială a FRG (www.frgimnastica.com).
Termene
Nr.
crt.

Denumire acțiune

Termen

1

Propuneri si cereri de modificare
ordine de zi

02.03.2022

2

Imputernicirea de reprezentare

17.03.2022

3

Transmiterea documente supuse
abrobarilor

17.03.2022

4

Adunarea Generala Ordinara

22.03.2022

PREȘEDINTE,
Carmencita CONSTANTIN

SECRETAR GENERAL,
Ingrid ISTRATE
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