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                                D I S P O Z I Ţ I A  nr. 1 din 21.03.2019 

 

            Incheiată, astăzi 21.03.2019 in mun. Rădăuţi, jud. Suceava. 

          Subsemnatul Zavate Ioan, preşedintele Federaţiei Romăne De Sport 

Columbofil. 

          Avănd în vedere că domnul Sinca Cezar, Preşedintele Comisiei 

Naţional Sportive din cadrul federaţiei nu se poate achita de sarcinile ce-i 

revin pe această linie din motive personale, pentru buna desfăşurare a 

activităţii Comisiei Naţional Sportive din cadrul federaţiei şi datorită faptului 

că, sezonul competiţional începe la sfărşitul lunii Aprilie 2019 iar perioada 

este foarte scurtă pentru rezolvarea  în mod unitar a tuturor sarcinilor 

aprobate in Adunarea Generală a FRSC din 15.03.2019, în conformitate cu 

prevederile art. 54 alin. 1 punctul (2), din Statutul de Funcţionare al 

Federaţiei Romăne de Sport Columbofil, 

                                               D I S P U N :      

          - Domnul Ilie Gheorghe din mun. Braşov, jud. Braşov se 

împuterniceşte în funcţia de Preşedinte al Comisiei Naţional Sportive al 

Federaţiei Romăne de Sport Columbofil, începănd cu data de 25.03.2019, pe 

o perioadă de un an de zile. 

           -  În calitatea sa, se va ocupa de constituirea CNS, de legătura cu 

conducerile asociaţiilor şi cluburilor afiliate pentru preluarea Planurilor de 

Concursuri anuale, de verificare şi omologarea rezultatelor obţinute căt şi de 

bunul mers al activităţii CNS, conform celor stabilite în Adunarea Generală 

a FRSC din data de 15.03.2019. 



            - Împreună cu vicepreşedintele CNS, va proceda la identificarea, 

verificarea şi luarea măsurilor ce se impun faţă de membrii columbofili care 

sunt înscrişi la alte cluburi decăt cele de domiciliu şi datorită corecţiei de 

distanţă pot prejudicia rezultatele finale ale federaţiei din Campionatul 

Naţional şi se va preocupa pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor 

conducerii FRSC, pe această linie, în conformitate cu Regulamentul 

Naţional Sportiv. 

          -  Domnul Stan Marian în calitate de secretar general al FRSC va 

înregistra prezenta decizie şi o va aduce la cunoştiinţă persoanelor interesate. 

                  21.03.2019  

                                                       P R E Ş E D I N T E , 

                                                       Col.(r)  Ioan Zavate 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 


