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Adunare Generală de Alegeri – 16 februarie 2019, ora 11.00,
Sala „Nadia Comăneci” Ministerul Tineretului și Sportului

Bucureşti

Stimate Domnule Preşedinte,

Sunteți convocat la Adunarea Generală a Federaţiei Române de Automobilism Sportiv care
va avea loc sâmbătă, 16 februarie, ora 11:00, în sala „Nadia Comăneci” din sediul
Ministerului Tineretului și Sportului din Bucureşti, etajul 8, Str. Vasile Conta nr. 16, sectorul
1. Adunarea Generală a fost declarată Adunare Generală de Alegeri, potrivit Hotărârii nr. 8 din 4
decembrie 2018 a Consiliului Federal.

Adunarea Generală este statutar constituită și poate delibera valabil la a doua convocare, în
prezența unui număr de persoane cu drept de reprezentare mai mare sau egal cu jumătate plus unu
din totalul membrilor afiliați.

Dacă nici la această a doua ședință nu se întrunește majoritate, se va convoca pentru a treia
oară Adunarea Generală de Alegeri în termen de 7 zile, care se va putea desfășura și va putea
delibera valabil indiferent de numărul persoanelor cu drept de reprezentare participante la ședință.

Membrii afiliați cu drept de reprezentare sunt obligați să nominalizeze și să transmită
Secretariatului FRAS, exclusiv la adresa office@fras.ro, până la data de 11 februarie,
ora 16.00, datele de identificare ale persoanei în drept să-i reprezinte în cadrul Adunării
Generale, precum și actul constitutiv și statutul clubului.
Mandatul de reprezentare poate fi descărcat aici.
Cluburile care au trimis mandatele de reprezentare pentru AGA din 2 februarie, trebuie să le
retrimită pentru a fi luate în considerare, nu și actul constitutiv și statutul, dacă acestea au fost
trimise de prima dată. În cazul cluburilor care au trimis mandatul de reprezentare fără actul
constitutiv și statutul clubului, acestea trebuie să trimită toate cele 3 documente.

Vă reamintim că pentru funcțiile de conducere FRAS și-au depus candidaturile două echipe,
una condusă de actualul președinte al federației, domnul Norris Marcu Măgeanu (programul aici),
și una condusă de domnul Bogdan Ștefan Militaru (programul aici).

Lista cluburilor afiliate cu drept de reprezentare se va închide cu 48 de ore înainte de data
ședinței, respectiv de 14 februarie 2019, ora 11:00.

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).

Cristian Notaru
Secretar General
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Adunare Generală de Alegeri – 16 februarie 2019, ora 11.00,
Sala „Nadia Comăneci” Ministerul Tineretului și Sportului

Bucureşti

ORDINEA DE ZI

1. Constatarea întrunirii cvorumului.

2. Stabilirea prezidiului și a secretarului de ședință care va întocmi procesul verbal.

3. Desemnarea unei comisii formate din 2-3 persoane însărcinate să numere și să valideze
voturile valabil exprimate.

4. Aprobarea Ordinii de zi.

5. Înscrierea la cuvânt pentru punctele de pe Ordinea de Zi.

6. Ratificarea afilierii definitive a unor cluburi sportive, care nu vor avea însă drept de vot la
alegerile pentru funcțiile de conducere ale FRAS.

7. Excluderea unor cluburi sportive pentru neachitarea pe 2 ani consecutivi a cotizației anuale
de membru FRAS, pentru lipsa de activitate în ultimii 2 ani 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.

8. Raportul Consiliului Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2018.

9. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2018, prezentarea bilanțului contabil și descărcarea
de gestiune.

10. Aprobarea Normelor financiare pentru anul 2019.

11. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019.

12. Aprobarea sistemului competițional pe anul 2019.

13. Alegeri - Prezentarea candidaturilor și alegerea președintelui executiv FRAS, a celor doi
vicepreședinți, a membrilor Consiliului Federal (5), precum și a membrilor Comisiei de
Cenzori (3) și ai Comisiei de Apel (3).

14. Diverse

Cristian Notaru
Secretar General
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