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Str. 1 Decembrie, nr. 198 
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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, ce umeaza sa se desfasoare la data de 28.01.2023, 
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. Afilierea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor FRSC, după caz. 

10. Supunerea la vot a canditatilor ce au depus CV-urile pentru ocuparea 
posturilor din Biroul Federal. 
 
In conformitate cu Art. 36, alin.2, Federatia a demarat demersurile 

necesare catre Ministerul Tineretului si Sportului.   
 

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: 11.12.2022 
  

 FEDERATIA ROMANA DE SPORT COLUMBOFIL   
 Presedinte   
 Ioan ZAVATE  

 

  

 


