FEDERATIA ROMANA DE SPORT COLUMBOFIL
Cu sediul social in:
Municipiul Bucuresti
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 2B
Biroul 6
Sector 1
MTS - Registrul Sportiv – B/C/00001/2011
CIF 27224140
Catre:
Structurile afiliate/asociate,
In conformitate cu dispozitiile art. 31 alin. (1) si art. 34 din Statutul
FEDERATIEI ROMANE DE SPORT COLUMBOFIL, va invitam sa participati la sedinta
Adunarii Generale Ordinare, ce umeaza sa se desfasoare la data de 15.03.2019,
incepand cu ora 10:00, in Comuna Brazi, sat Popesti, str. Ciresilor nr. 2E – Hala Club
Columbofil, cu urmatoarea:
Ordine de zi:
1.Constatarea întrunirii cvorumului.
2.Aprobarea Ordinii de Zi.
3.Alocuţiunea Presedintelui Federatiei Romane de Sport Columbofil.
4.Desemnarea persoanelor care vor intocmi Procesul-Verbal al sedintei.
5.Aprobarea Raportului Biroului Federal privind activitatea pe perioada
parcursă de la ultima Adunare Generală.
6.Prezentarea bilanţului contabil (executiei bugetare) pe anul precedent şi
aprobarea prin vot a acestuia – descarcarea de gestiune.
7.Prezentarea şi aprobarea, prin vot, a Raportului Cenzorului.
8.Prezentarea şi aprobarea Planului anual de activitate şi a Bugetului anual, de
venituri şi cheltuieli.
9.Aprobarea taxe si vize pentru anul 2019.
10.Aprobarea propunerilor de modificare a Statutului FRSC.
11.Aprobarea modificarilor aduse Regulamentului National Sportiv, cu
aplicabilitate incepand cu 01.01.2020 (categorii limitate).
12.Aprobarea schimbarii sediului Federatiei Romane de Sport Columbofil, din
Municipiul Bucuresti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 2B, Biroul 6, sector 1, in Comuna
Tunari, Sat Tunari, str. 1 Decembrie nr. 198, judetul Ilfov, prin Hotararea Adunarii
Generale, conform procedurii prevazuta la art. 6 din Statutul Federatiei.
13.Afilierea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor FRSC, după caz.
14.Acordarea calitatii de Presedinte de onoare, Membru de onoare unor
persoane care desfasoara activitate in sportul columbofil.
15.Diverse:
a)Aprobarea infiintarii Euro-Regiunilor de Dezvoltare in cadrul
Federatiei Romane de Sport Columbofil si numirea persoanelor imputernicite
sa asigure conducerea curenta a acestora.
b)Aprobarea efectuarii demersurilor referitoare la incheierea unui
parteneriat intre Federatia Romana de Sport Columbofil si Centrul National de

Formare si Perfectionare – CNFPA - institutie publica cu personalitate juridica,
in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul in Municipiul
Bucuresti, B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 2, care are ca obiect formarea,
promovarea si perfectionarea antrenorilor si a altor specialisti din domeniul
sportului, in conformitate cu Statutul Antrenorului si cu celelalte dispozitii
legale in vigoare, in colaborare cu Federatiile Sportive Nationale.
c)Imputernicirea persoanei/persoanelor care vor reprezenta Federatia
Romana de Sport Columbofil in vederea purtarii discutiilor cu reprezentantii
Centrului National de Formare si Perfectionare – CNFPA.
d)Aprobarea incheierii unui Parteneriat de colaborare intre Federatia
Romana de Sport Columbofil si Academia de Sport Columbofil, persoana
juridica, de drept privat, fara scop lucrativ cu sediul social situat in Comuna
Brazi, Sat Negoiesti, str. Bucegi nr. 76, judetul Prahova, subiect de drepturi si
obligatii fiscale identificat prin Codul de Inregistrare Fiscala (CIF) 36697619,
avand drept obiectiv asigurarea conditiilor privind formarea, promovarea si
perfectionarea specialistilor din domeniul sportului columbofil.
Facem precizarea si va rugam respectuos sa retineti si sa aveti in
vedere faptul ca, in conformitate cu dispozitiile:
-art. 32 din Statutul Federatiei – la sedinta Adunarii Generale participa,
cu drept de vot, cate un reprezentant al fiecarei structuri sportive afiliate, cu
titlu definitiv, pe principiul un club sportiv afiliat – un vot.
Pot avea drept de vot numai membri afiliati, cu titlu definitiv, care si-au
achitat toate taxele, vizele, cotizaţiile şi au participat în anul precedent
Adunării Generale la cel putin o competitie din Calendarul Competiţional
National.
-art. 34 alin. (3) si (4) si art. 36 alin. (6) din Statutul Federatiei membrii afiliati pot face propuneri pentru completarea şi/sau modificarea
Ordinii de Zi, in termen de şapte zile de la comunicarea acesteia; propunerile
pentru completarea şi/sau modificarea Ordinii de Zi se supun votului
Adunarii Generale, cu precizarea ca votul prin corespondenta sau prin
imputernicire (procura) nu este admis.
Data: 11.02.2019
FEDERATIA ROMANA DE SPORT COLUMBOFIL
Presedinte
Ioan ZAVATE

1. Articolul 18 alin.(2) din Statut se modifica si va avea urmatorul continut:

“(2)Unclub sportiv sau o asociaţie judeţeană, respectiv a Municipiului Bucuresti,
pe ramura de sport, care doreşte să devină membru al F.R.S.C., trebuie să adreseze o
cerere scrisă la Secretariatul General al F.R.S.C., prin care solicită afilierea.
Noul membru se va obliga să respecte Statutul, regulamentele, normele şi
hotărârile F.R.S.C., obligaţie care trebuie să fie înscrisă în statutul structurii sportive
respective”.

2.Articolul 19 din Statut se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.19.
Dupa inregistrarea Cererii de afiliere/asociere, Biroul Federal hotaraste afilierea,
cu titlu provizoriu, pentru o perioada de 2 (doi) ani, interval in care structura sportiva
care a solicitat afilierea este obligata sa participe la activitatea organizata si desfasurata
de Federatia Romana de Sport Columbofil.
Dupa implinirea perioadei de 2 (doi) ani, interval în care activitatea sportiv
columbofilă va fi monitorizată, Biroul Federal, pe baza rapoartelor comisiei de
licenţiere urmeaza sa propună Adunării Generale afilierea definitivă sau incetarea
afilierii provizorii”.

3.Articolul 32 din Statut se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 32. La Adunarea Generală participă, cu drept de vot, în condiţiile
prezentului Statut, câte un reprezentant al fiecărei structuri sportive afiliate cu titlu
definitiv, pe principiul un club sportiv afiliat – un vot.
Pot avea drept de vot numai membri afiliaţi, cu titlu definitiv, care şi-au achitat
toate taxele, vizele, cotizaţiile şi au participat în anul precedent sedintei Adunării
Generale la cel putin un Campionat din calendarul competiţional naţional”.

4.Articolul 41 alin. (1) din Statut se modifica si se completeaza si va avea
urmatorul continut:
“(1)Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Biroului Federal al FRSC sunt aleşi,
prin vot, de către Adunarea Generală de Alegeri a FRSC, pentru un mandat de de 4
ani”.

5.Articolul 47 din Statut se modifica si se completeaza si va avea urmatorul
cuprins:
“Art.47.
Biroul Federal este compus din 9 membrii, dupa cum urmeaza:
-Preşedintele FRSC – Preşedinte al Biroului Federal;
-Vicepreşedinte cu probleme administrativ – organizatorice;
-Vicepreşedinte cu relaţii internaţionale;
-Preşedintele Comisiei Naţional Sportive;
-Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor;
-Secretarul General;
-3 membrii.
Alegerile pentru Biroul Federal se desfăşoară o dată la 4 ani, prin vot secret, pe
funcţii”.

6.Articolul 53 alin. (2) din Statut se modifica si se completeaza si va avea
urmatorul continut:
“(2)Biroul Executiv va fi format din:
a)Preşedintele FRSC;
b)Vicepreşedintele cu probleme administrativ – organizatorice;
c)Secretarul General al FRSC”.

7. Articolul 54, alin (1), lit. i) din Statut se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“i) numeşte şi demite Secretarul General”.

