FEDERATIA ROMANA DE AUTOMOBILISM SPORTIV
HOTARAREA ADUNARII GENERALE
Data: 03.03.2018
Locul: sediul Ministerului Tineretului si Sportului
Etajul 8 - Sala „Nadia Comaneci”
Municipiul Bucuresti
Str. Vasile Conta nr. 16
Sector 2
Avand in vedere dispozitiile cuprinse in documentul identificat ca fiind
“Procesul-Verbal – Adunarea Generala Ordinara din 03.03.2018” intocmit cu ocazia
sedintei Adunarii Generale Ordinare a FEDERATIEI ROMANE DE AUTOMOBILISM
SPORTIV, organizata si desfasurata la data de 03.03.2018, in Municipiul Bucuresti, str.
Vasile Conta nr. 16, sector 2;
Tinand seama de imprejurarea ca Adunarea Generala Ordinara se afla la a
doua convocare, motivata de faptul ca, pentru data de 17.02.2018, membrii
afiliati/asociati la FEDERATIA ROMANA DE AUTOMOBILISM SPORTIV nu au confirmat
participarea la sedinta Adunarii Generale, intr-un numar suficient pentru a se
organiza si desfasura sedinta respectiva, sus-mentionata;
S-a constatat faptul ca sedinta Adunarii Generale Ordinare a FEDERATIEI
ROMANE DE AUTOMOBILISM SPORTIV, organizata si desfasurata la data de
03.03.2018, a fost declarata ca fiind statutara, ca urmare a participarii unui numar de
42 structuri sportive, legal constituite si recunoscute oficial, din care 34 structuri
sportive cu drept de vot.
Ordinea de Zi a sedintei a fost adusa la cunostinta membrilor afiliati, in
termenul util si statutar prevazut, a fost enuntata si supusa atentiei participantilor si a
cuprins urmatoarele:
1.Înscrierea la cuvânt pentru punctele de pe Ordinea de Zi.
2.Ratificarea afilierii definitive a unor cluburi sportive.
3.Excluderea unor cluburi sportive pentru neachitarea pe 2 ani consecutivi a
cotizației anuale de membru FRAS, sau a neîndeplinirii altor obligații financiare
angajate față de FRAS pe mai mult de un an de la termenul de plată stabilit în
documente, în urma propunerii Consiliului Federal conform Art 16 (1) – litera c din
Statut.

4.Numirea unui membru in cadrul Comisiei de Cenzori, pentru locul vacant in
urma decesului domnului Daniel Pohariu.
5.Raportul Consiliului Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2017.
6.Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2017 și descărcarea de gestiune.
7.Aprobarea Normelor Financiare Maximale pentru anul 2018.
8.Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018.
9.Aprobarea sistemului competițional pe anul 2018.
10.Diverse.
Ca urmare a dezbaterilor purtate, participantii la sedinta Adunarii Generale a
Federatiei Romane de Automobilism Sportiv au adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Hotararea nr. 01
A fost aprobata, in unanimitate de voturi, afilierea definitiva a structurilor
sportive, legal constitutite si recunoscute oficial, identificate dupa cum urmeaza:
1.CLUBUL SPORTIV SPEED TAXI MOTORSPORT.
2.ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV G. BADEA RALLY TEAM
3.CLUBUL SPORTIV ALEXANDRU BORLOVAN ALIAS SANDY
4.ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV PRO TIMIS
5.ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RAUL BADIU RACING
6.ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV OFF ROAD DACII LIBERI
7.ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASV MOTORSPORT TARGOVISTE
8.CLUBUL SPORTIV PROFESSIONAL RACING
In calitatea de membrii afiliati la FEDERATIA ROMANA DE AUTOMOBILISM
SPORTIV, astfel dobandita, structurile sportive sus-mentionate se vor bucura de
drepturile prevazute in Statutul FEDERATIEI ROMANE DE AUTOMOBILISM SPORTIV,
respectiv vor fi tinute sa isi indeplineasca obligatiile, stabilite conform aceluiasi
Statut, sus-mentionat.
S-a stabilit cvorumul de ședință, conform Statutului, la 37 membri pentru
votarea materialelor.
Hotararea nr. 02
A fost aprobata, in unanimitate de voturi, valabil exprimate, încetarea calitatii
de membru afiliat/asociat, motivata de neparticiparea acestora la activitatea
organizata si desfasurata de FEDERATIA ROMANA DE AUTOMOBILISM SPORTIV, a
urmatoarelor structuri sportive, astfel identificate:
-ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV MIDNIGHT RACERS ROMANIA
-CLUBUL SPORTIV CONRAD RACING TEAM

-ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SKYKARTING
-CLUBUL SPORTIV ZEN WORLD EXTREME
-ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV AUTO ROYAL RACING TEAM
-ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV GHOST RACING TEAM
-CLUBUL SPORTIV BUFTEA
-ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RALLY MOTORSPORT IASI.
Hotararea nr. 03
A fost aprobata, în unanimitate de voturi, valabil exprimate, încetarea calitatii
de membru afiliat/asociat, ca urmare a excluderii acestora din cadrul Federatiie,
pentru faptul ca nu au achitat cotizatia anuala stabilita pentru fiecare membru
afiliat/asociat la FEDERATIA
ROMANA DE AUTOMOBILISM SPORTIV, pentru
structurile sportive, astfel identificate:
-ASOCIATIA CLUBUL DE KARTING AMKART BUCURESTI
-ASOCIATIA OFF ROAD CLUB MURES
-ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BIG RACING
-CLUBUL SPORTIV RADUCIOIU TIMIS RALLY.
Hotararea nr. 04
A fost aprobata, în unanimitate de voturi, valabil exprimate, numirea domnului
Catalin GHIGEA, ca membru in cadrul Comisiei de Cenzori a FEDERATIEI ROMANE DE
AUTOMOBILISM SPORTIV.
Hotararea nr. 05
A fost aprobat, în unanimitate de voturi, valabil exprimate, Raportul Comisiei
de Cenzori e anul 2017 și descărcarea de gestiune.
Hotararea nr. 06
Cu privire la Punctul nr. 07 aflat pe Ordinea de Zi - aprobarea Normelor
Financiare Maximale pentru anul 2018 – ca urmare a dezbaterilor purtate, in acest
sens, participantii la sedinta au supus aprobarii, prin vot, in mod separat, Punctul
3.3.16, prevazut in Normele Financiare, sus-mentionate.
Participantii la sedinta au votat astfel: 7 voturi “pentru”, 9 voturi “ïmpotriva” si
20 de abtineri.
La propunerea domnului Traian Pavel, Presedintele Comisiei Tehnice,
participantii la sedinta au aprobat, in unanimitate, ca, in Normele Financiare 2018 sa
se modifice Punctul 8.6., dupa cum urmeaza:
“Omologare nationala VO. Modificarile de tip ER, Et, VF si VP nu intra in
Normele Financiare”.
In baza lucrarilor desfasurate, Normele Financiare pentru anul 2018 au fost
aprobate cu 34 de voturi “pentru”, 1 (unu) vot “impotriva”si o abtinere.

Hotararea nr. 07
A fost aprobata, în unanimitate de voturi, valabil exprimate, propunerea
formulata de domnul Thomas Abraham, si anume aceea ca, in Regulamentul
Campionatului de Raliuri, Punctul 26.1.1., va fi completat si cu obligativitatea
prezentarii ITP-ului.
Hotararea nr. 08
A fost supus la vot Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 si, ca urmare a
dezbaterilor purtate, in acest sens, participantii la sedinta au aprobat acest Buget, cu
30 de voturi „pentru”si 6 abtineri.
Hotararea nr. 09
A fost aprobat, în unanimitate de voturi, valabil exprimate, Sistemul
competitional pentru Sezonul 2018.
Hotararea nr. 10
Paticipantii la sedinta Adunarii Generale au analizat propunerea Consiliului
Federal referitoare la completarea Regulamentului Disciplinar al FEDERATIEI ROMANE
DE AUTOMOBILISM SPORTIV cu mentiuni referitoare la stabilirea unor sanctiuni
disciplinare, precum si marirea cunatumului amenzilor, pentru abaterile ce constau in
fapta de a aduce injurii in mediul on-line de catre membrii asociati/afiliati la
Federatie, propunerile sus-mentionate fiind formulate in scopul de a preveni limbajul
jignitor in spatiul public.
Propunerea a fost aprobata in unanimitate de voturi, valabil exprimate.
Hotararea nr. 11
Presedintele Federatiei, domnul Norris Marcu MAGEANU a propus, spre
analiza si aprobare, cererea formulata de domnul Cristian LEMNARU, care a fost
declarat „persona non-grata”, de catre Federatie, in anul 2010, acesta solicitand
FEDERATIEI ROMANE DE AUTOMOBILISM SPORTIV.
Participantii la sedinta, cu 28 de voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva”si 5
abtineri, au hotarat intreruperea sanctiunii aplicate in anul 2010, sus-mentionata.
Hotararea nr. 12
Participantii la sedinta din data de 03.03.2018, au imputernicit pe domnul
Norris Marcu MAGEANU, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Campulung, B-dul
I.C. Bratianu nr. 4A, Bl. B1, Sc. C, Et. 3, Ap. 13, judetul Arges, identificat prin CI seria
AS nr. 761311, eliberata de SPCLEP Campulung la data de 31.05.2011, CNP
1760707030010, sa semneze Hotararea Adunarii Generale a FEDERATIEI ROMANE DE
AUTOMOBILISM SPORTIV, astfel cum a fost aceasta adoptata in sedinta organizata si
desfasurata la data de 03.03.2018.

De asemenea, participantii la sedinta Adunarii Generale din data de
03.03.2018 au imputernicit pe domnul Bogdan FILCEA, cetatean roman, domiciliat in
Municipiul Ploiesti, str. Domnisori nr. 8, Bl. 8E, Sc. A, Ap. 17, judetul Prahova,
identificat cu CI seria PX nr. 248134, eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de
22.04.2014, CNP 1740409290070, sa efectueze demersurile avand drept rezultat
inregistrarea Hotararii Adunarii Generale a FEDERATIEI ROMANE DE AUTOMOBILISM
SPORTIV, adoptata in sedinta organizata si defasurata la data de 03.03.2018, la
Ministerul Tineretului si Sportului, in vederea obtinerii Avizului expres, prevazut ca
obligatoriu de dispozitiile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, precum si la
Tribunalul Bucuresti, in vederea inregistrarii Hotararii adoptata la data de 03.03.2018,
in Registrul Special (Registrul Federatiilor), organizat la Grefa acestei instante.
Prezenta Hotarare a fost intocmita in 7 (sapte) exemplare, care vor fi arhivate
la Registratura Generala a FEDERATIEI ROMANE DE AUTOMOBILISM SPORTIV.
FEDERATIA ROMANA DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Presedinte/
Imputernicit AG
Norris Marcu MAGEANU

