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Nr.091/14.02.2020

CONVOCATOR

Vd facem cunoscut cd in data de 26.03.2020, orele 12.00, la sediul C.O.S.R. Olimpicd"

- Sala ,,Amfiteatru"

(Bd. M[rdgti nr.20 A, Sector

l,

,,Casa

Bucureqti), se va desldqura Adunarea

Generald Ordinar6 de Alegeri a Federaliei RomAne de Volei.

ORDINEA DE ZI ESTE URMATOAREA:

1.

Alocu[iuneapreqedintelui;
Excluderea structurilor sportive conform art.26.1c) gi d) din Statut;
3. Analiza activitA(ii desfrqurate de F.R.Voleiin anul 2019;
4, Prezentarca situafiei financiare pe anul 2019 qi aprobarea prin vot a acesteia;
5. Prezentarea gi aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori;
6. Prezentarea gi aprobarea planului de activitate qi a bugetului de venituri gi cheltuieli 2020;
7. Proiectul calendarului interna(ional pe anul 2020;
8. Aprobarea sistemului competi{ional pentru sezonul 2020-2021;
9. Aprobarea hotdrdrilor Consiliului Director luate in perioada dintre Adundrile Generale
care sunt de competenla Adundrii Generale;
10. Alegerea Comisiei de Cenzori;
1 l. Aprobarea Comisiei de Apel;
I 2. Afi lierea structurilor sportive;
13. Discufii.
14. Alegeri pentru funcliile Consiliului Director, dup6 cum urmeazd:
'/ 1 preqedinte;
,/ 2 vicepregedin{i;
,/ 8 membri

2.

Preqedinte

Noti: Prezentul Convocator va putea fivizualizat

pe site-ul-F.R.Volei, www.frvolei.ro
Materialele prevdzute la punctele 3,41 6 qi 7 din Ordinea de Zi a Adunlrii Generale vor
fi publicate pe site-ul F.R.Volei, www.frvolei.ro pentru a fi consultate.
Membrilor Consiliului Director ale;i nu li se va deconta transportul la qedin{ele de
Consiliu Director.
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ANEXA LA CONVOCATOR
V5 rugdm ca pan[

b

data de 25.02.2020 sd transmite{i F.R.Volei propuneri pentru

funcliile alese

conform art.80.3 din Statutul F.R.Volei.
Conform prevederilor ar1.80.1 din Statutul F.R.Volei, un membru afiliat poate face:

-

O singuri propunere pentru funclia de pregedinte;

DouI propuneri pentru funclia

de vicepregedinte;

Maximum opt propuneri pentru funclia de membru.

in situalia in

care un membru F.R.Volei incalcd prevederile art.80.l din Statut, conform aft.80.2

din Statut propunerile respective vor fi anulate.
Fiecare membru afiliat al Federatiei are dreptul sd exprime un singur vot conform art.34.l din
Statutul F.R.Volei.
Participarea membrilor cu drept de vot se va face numai pebaza unei imputerniciri scrise, emisl
de structura sportivd afiliatd la F.R.Volei.
Persoana delegatd cu drept de vot trebuie comunicatd Federatriei Rom6ne de Volei pAnS la data de

20.03.2020.

Candidalii propuqi gi validali inbazaart.80 din Statutul F.R.Volei gi care indeplinesc gi condiliile
prevdzute la art.81, din Statut, vor trebui sd depund la sediul F.R.Volei dosarele conform art.82 din
Statut, pAnd la data de 06.03.2020.

Cheltuielile de participare revin structurilor sportive.

Preqedintl
Gheorr

Notd: Prezentul Convocator va puteafi vizualizat pe site-ul F.R.Volei, www.frvolei.ro
Materialele prevdzute lu punctele 3, 4, 6 Si 7 din Ordinea de Zi a Adundrii Generale vor Ji
publicate pe site-ul F.R.Volei, www,frvolei.ro pentru aJi consultate.
Membrilor Consiliului Director ale;i nu li se va deconta transportul la ;edinlele de
Consiliu Director.

