FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV

Nr.1076 / 10. 02. 2017
Către membrii afiliați FRAS
Stimate Domnule Preşedinte,
Sunteți convocat la Adunarea Generală a Federaţiei Române de Automobilism
Sportiv care va avea loc sâmbătă, 25 februarie 2017, ora 11:00, în sala „Nadia Comăneci”
din sediul Ministerului Tineretului și Sportului din Bucureşti, sector 1, Str. Vasile Conta nr.
16, etajul 8. Ordinea de zi este prezentată în anexa.
Adunarea Generală se va putea desfășura și va putea delibera valabil în
condițiile prezenței unui număr mai mare sau egal cu jumătate plus unu din totalul
membrilor cu drept de reprezentare, adică 62 membri (conform Art. 25.5 Statut FRAS).
Membrii afiliați cu drept de reprezentare, sunt obligați să nominalizeze și să
transmită Secretariatului FRAS (office@fras.ro) până la data de 23.02.2017 ora 11,00
datele de identificare ale persoanei în drept să-i reprezinte în cadrul Adunării Generale.
Lista cluburilor afiliate cu drept de reprezentare, lista cluburilor afiliate care nu au,
dar pot dobândi drept de vot ulterior publicării listelor ori în cadrul şedinţei respective, se va
închide cu 48 de ore înainte de data ședinței, respectiv la data de 23 februarie ora 11:00.
Dacă nici în această a doua ședință nu se întrunește cvorumul, se va convoca pentru a
treia oară Adunarea Generală în termen de 7 zile, în data de 4 martie 2017, ora 11,00,
aceasta se va putea desfășura și va putea delibera valabil indiferent de numărul
persoanelor cu drept de reprezentare participante la ședință.
Accesul în sala de ședință va fi permis pe baza actului de identitate, în conformitate
cu listele finale cu persoanele cu drept de reprezentare la Adunarea Generală , publicate pe
site-ul FRAS (www.fras.ro) și închise la data de 23 februarie, ora 11:00.
Pentru orice problemă vă stau la dispoziție,

Cu considerație,
Paula Stan
Secretar General Interimar
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FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV

Anexa

Adunare Generală Anuală
25 februarie 2017, orele 11:00
Sala „Nadia Comăneci”
Ministerul Tineretului si Sportului
Bucureşti

ORDINEA DE ZI
1. Înscrierea la cuvânt pentru punctele de pe ordinea de zi.
2. Ratificarea afilierii definitive a unor cluburi sportive.
3. Încetarea calității de membru FRAS a unor cluburi la solicitarea acestora.
4. Excluderea unor cluburi sportive pentru neachitarea pe 2 ani consecutivi a
cotizației anuale de membru FRAS, sau a neîndeplinirii altor obligații financiare
angajate fașă 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.
5. Înlocuirea unui membru al Consiliului Federal, în urma propunerii Consiliului
Federal, conform Art.28 (8) prin organizarea de alegeri.
6. Alegerea a unui vicepreședinte și a unui membru al Consiliului Federal în urma
prezentării cererilor de demisie.
7. Raportul Consiliului Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2016, a
bilanțului contabil și descărcarea de gestiune.
8. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2016.
9. Prezentarea strategiei FRAS pentru perioada 2017 – 2020 și a obiectivelor
generale.
10. Aprobarea Normelor financiare pentru anul 2017.
11. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017.
12. Aprobarea Planului de Activitate pe anul 2017.
13. Aprobarea sistemului competițional pe anul 2017.
14. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Apel.
15. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Disciplină și
a Regulamentului Disciplinar 2017.
16. Diverse.
Norris Marcu Măgeanu
PREȘEDINTE

Paula Stan
Secretar General Interimar
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