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FEDERAŢIAROMÂNĂ DEAUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 3 / 13 aprilie 2021

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DEAUTOMOBILISM SPORTIV s-a
întrunit în ședință ordinarămarţi, 13 aprilie, prin videoconferinţă, în conformitate cu
prevederile STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi:

1. Ratificarea hotărârii nr. 4/2021 a Biroului Executiv FRAS.

2. Amânarea primei etapei din Campionatul Naţional de Rallycross 2021, programată
iniţial de 24-25 aprilie la Băbana (jud. Argeş).

3. Convocarea unei noi Adunări Generale Extraordinare a FRAS, întrucât şedinţa
programată iniţial în data de 19 aprilie nu se va putea desfăşura din cauza lipsei
cvorumului.

4. Propunerea de modificare a Statutului FRAS prin mărirea numărului de membri ai
Consiliului Federal și prin înființarea a încă unui post de vicepreședinte.

5. Diverse.
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Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform art. 28
alineatul 5, din Statutul FRAS, în prezența a 9 membri:

1. Norris MĂGEANU - Președinte
2. Cătălin NICOLAESCU - Vicepreședinte
3. Daniel UNGUR - Vicepreședinte
4. Cristian NOTARU - Secretar General
5. Justinian PLEȘA - Membru
6. Denis MANEA - Membru
7. Bogdan MIHĂESCU - Membru
8. Ioan BADIU - Membru
9. Constantin FÂNTÂNĂ - Membru

În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat domnul Petre
Zarioiu.

S-au analizat materialele incluse pe Ordinea de zi și, conform acesteia, Consiliul
Federal hotărăște:

1. Aprobă ratificarea hotărârii nr. 4/2021 a Biroului Executiv FRAS.

Votat în unanimitate.

2. Aprobă amânarea primei etape din Campionatul Naţional de Rallycross, programată
iniţial în perioada 24-25 aprilie, la Băbana, din cauza faptului că traseul de concurs a
fost afectat de ploile abundente.

Votat în unanimitate.

3. Convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară şi aprobă Ordinea de zi, deoarece
pentru şedinţa programată iniţial la data de 19 aprilie 2021 nu s-a întrunit cvorumul.
Astfel, noua dată de desfăşurare a Adunării Generale Extraordinare este 26 aprilie 2021,
de la ora 12:00, în sistem online, de videconferinţă. Pentru a participa la şedinţă,
cluburile trebuie să retrimită un nou mandat de reprezentare şi declaraţia pe proprie
răspundere până la data limită de 23 aprilie 2021, ora 12:00, pe adresa office@fras.ro.

Votat în unanimitate.
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4. Aprobă modificarea Statutului prin mărirea numărului de membri ai Consiliului
Federal de la 9 la 11, precum și înființarea a încă unui post de vicepreședinte FRAS.
Trimite hotărârea spre ratificare Adunării Generale FRAS.

Votat în unanimitate.

5. Aprobă protocolul încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi Federaţia Română de
Automobilism Sportiv privind organizarea a 10 evenimente în 2021 pe Circuitul
Transilvania Motor Ring. FRAS va suporta o parte dintre cheltuielile de închiriere prin
servicii de publicitate și promovare a circuitului.

Secretariatul FRAS a informat Consiliul Federal că s-a primit raportul final al Curții de
Conturi în urma controlului desfășurat în perioada 1 februarie - 12 martie 2021 la sediul
FRAS, în urma căruia nu s-au semnalat abateri în activitatea economică desfășurată în
anii 2018, 2019 și 2020. Planul de măsuri ce trebuie implementate stabilit prin raportul
Curții de Conturi presupune aplicarea unor proceduri mai detaliate și specifice de
recepție a serviciilor de la furnizori. Acesta a fost al doilea control în ultimii 3 ani. Astfel,
activitatea FRAS din ultimii 6 ani a fost analizată amănunțit și dovedește o folosire
responsabilă a banilor publici, dar și a fondurilor federației în ansamblu.

Votat în unanimitate.

Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii fondatori, membrii CF, comisiile de specialitate,
toate cluburile sportive afiliate, arbitri, oficiali, organizatori etc., de aplicarea prevederilor acesteia
fiind direct răspunzători.
Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul oficial al FRAS în termen de maxim 3 zile, prin
intermediul secretariatului FRAS.

Întocmit, Petre Zarioiu

Prenume Nume Funcția Semnătura

Norris MĂGEANU Președinte

Cătălin NICOLAESCU Vicepreședinte

Daniel UNGUR Vicepreședinte

Cristian NOTARU Secretar General

Justinian PLEȘA Membru
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Denis MANEA Membru

Bogdan MIHĂESCU Membru

Constantin FÂNTÂNĂ Membru

Ioan BADIU Membru


