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Către membrii afiliați FRAS

Vă aducem la cunoștință că sunteți invitat/ă să participați la Adunarea Generală
Anuală a Federaţiei Române de Automobilism Sportiv care va avea loc luni, 14 martie
2022, ora 17:00, şi se va desfăşura online, în sistem de videoconferinţă.

Ordinea de zi a Adunării Generale Anuale este prezentată în anexa acestei invitații.

Cu 10 zile înaintea Adunării Generale Anuale, materialele de pe Ordinea de zi vor fi puse
la dispoziţia membrilor federaţiei cu drept de vot prin intermediul site-ului oficial FRAS.

Adunarea Generală Anuală din 14 martie 2022 se va putea desfășura și va putea
delibera valabil, indiferent de numărul persoanelor cu drept de reprezentare participante.

Lista cluburilor afiliate FRAS cu drept de reprezentare la Adunarea Generală Anuală,
lista cluburilor cu datorii din 2021 sau mai vechi, care conform Statutului FRAS pierd dreptul
de reprezentare la Adunarea Generală Anuală, dar pot redobândi acest drept după plata
datoriilor, vor fi publicate pe site-ul oficial FRAS (www.fras.ro).

Membrii afiliați sunt obligaţi să nominalizeze şi să transmită Secretariatului FRAS
(exclusiv la adresa office@fras.ro) până la data de vineri, 11 martie 2022, ora 12:00 datele
de identificare ale persoanei în drept să-i reprezinte în cadrul Adunării Generale Anuale.
Mandatul de reprezentare poate fi descărcat aici.

De asemenea, persoana în drept să reprezinte clubul va avea obligaţia să completeze
şi o declaraţie pe proprie răspundere privind desfăşurătorul şedintei Adunării Generale
Anuale conform detaliilor tehnice ale softului (programului de calculator). Declaraţia
poate fi descărcată aici. Cele două documente se vor trimite simultan la adresa
office@fras.ro. În caz contrar, mandatul nu va fi validat.

Secretariatul FRAS va prezenta în timp util Regulamentul de organizare a Adunării
Generale Anuale.

Accesul la şedinţa online a Adunării Generale Anuale va fi permis în baza mandatului şi a
declaraţiei trimise în termenul stabilit, iar participarea fiecărui membru va fi validată înainte
de începerea Adunării Generale Anuale, în conformitate cu lista persoanelor cu drept de
reprezentare publicată pe site-ul FRAS (fras.ro).

Cristian Notaru
Secretar General
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Adunarea Generală Anuală
14 martie 2022, Bucureşti

ORDINEA DE ZI

1. Constatarea întrunirii cvorumului.

2. Stabilirea prezidiului şi a secretarului de şedinţă care va întocmi procesul verbal.

3. Aprobarea Ordinii de zi.

4. Înscrierea la cuvânt pentru punctele de pe Ordinea de zi.

5. Ratificarea afilierii definitive a unor cluburi sportive.

6. Excluderea unor cluburi sportive pentru neachitarea pe 2 ani consecutivi a

cotizaţiei anuale de membru FRAS sau a neîndeplinirii altor obligaţii financiare

angajate 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.

7. Raportul Consiliului Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2021.

8. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2021, prezentarea bilanţului contabil şi

descărcarea de gestiune.

9. Înlocuirea unui membru din Comisia de Cenzori.

10. Înlocuirea unui membru al Comisie de Apel.

11. Aprobarea Normelor Financiare pentru sezonul 2022.

12. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.

13. Aprobarea calendarului competiţional pe anul 2022.

14. Diverse.

Secretar General
Cristian Notaru


