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Nr. 118/28.02.2018 
 

CONVOCATOR 
 

 Avand in vedere prevederile exprese ale art.21 din Statut in conformitate cu care :”Adunarea 

Generala Ordinara se convoaca anual de catre Presedintele Consiliului Director, in primul trimestru al 

anului calendaristic, dupa incheierea anului financiar anterior”; 

 In temeiul dispozitiilor art.22 din Statutul Federatiei Romane de Chanbara, autentificat cu 

nr.690/02.10.2015 de SPN „Pirsoaga Iunia Carmen, Pigulea Ana-Clara-Bianca si Asociatii”, modificat 

prin Actul Aditional autentificat	 sub nr.14/08.01.2018 de notar public Marinescu Florentina, 

presedintele Federatiei Romane de Chanbara convoaca Adunarea Generala Ordinara pentru data de 

31.03.2018 ora 14,00, in Municipiul Bucuresti, la sediul Ministerului Tineretului si Sportului 

din Str.Vasile Conta nr.16, sector 2, et.VIII,  cu urmatoarea: 

 

  ORDINE DE ZI 

1. Cuvantul de deschidere al presedintelui 

2. Constatarea intrunirii cvorumului adunarii generale si aprobarea ordinii de zi 

3. Desemnarea a 1-3 persoane pentru intocmirea procesului verbal precum si a 1-3 persoane  

pentru constituirea comisiei de numarare si validare a voturilor. 

4. Prezentarea Raportului Presedintelui F.R. Chanbara 

5. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2017 

6. Prezentarea si aprobarea Rapoartelor Comisiilor/Colegiilor de specialitate (Comisia Centrala 

de Competitii, Comisia de Legitimari, Transferari si Clasificari, Colegiul Central al Antrenorilor, 

Colegiul Central al Arbitrilor, Comisia de Disciplina si Etica Sportiva,  

7. Prezentarea si aprobarea executiei bugetare si a bilantului contabil pentru anul 2017 

8. Prezentarea si aprobarea Raportului Cenzorului si descarcarea de gestiune pentru anul 2017 
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9. Prezentarea planului de activitate, obiectivelor de performanta, calendarului competitional 

intern si international, precum si a proiectului de buget pentru anul 2018. 

10. Alegeri pentru completarea locurilor vacante din cadrul Consiliului Director: 

-4 locuri membru  

11. Alegeri pentru ocuparea functiei de Cenzor si de presedinte al Comisiei de Apel 

12. Mandatarea persoanei/persoanelor care sa semneze in fata notarului public hotararea 

adunarii generale si actul aditional la actele constitutive, precum si sa faca formalitatile de avizare, 

publicitate si inregistrare a modificarilor hotarate, la organsimele prevazute de legislatia in vigoare 

13. Diverse 

 

 Cu cel putin 7 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea sedintei Adunarii Generale, 

respectiv cel tarziu pana la data de 23.03.2018, se vor transmite membrilor afiliati spre consultare, 

materialele ce urmeaza a fi supuse dezbaterii. 

 Pana la aceeasi data de 23.03.2018, membrii afiliati pot face propuneri si aduce amendamente 

la ordinea de zi. 

 Avand in vedere ca pe ordinea de zi figureaza si alegeri pentru ocuparea unor functii eligibile 

din cadrul organelor de conducere si control, membrii afiliati sunt rugati ca pana cel mai tarziu la 

data de 23.03.2018 sa transmita propunerile de candidaturi pentru: 

a) - functia de membru in Consiliul Director – 4 locuri 

b) - functia de Cenzor 

c) - functia de presedinte al Comisiei de Apel 

 In conformitate cu dispozitiile art.29 din Statut, candidatii propusi trebuie sa prezinte 

urmatoarele documente : 

a) pentru functia de membru in Consiliul Director -  declaratia de acceptare a candidaturii si un 

CV ; 
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b) pentru functia de Cenzor - declaratia de acceptare a candidaturii, CV, fisa de cazier judiciar si 

dovada studiilor de specialitate financiar-contabila (conf.art.30 alin.2 lit.c) ; 

c) pentru presedintele Comisiei de Apel -  declaratia de acceptare a candidaturii , CV, fisa de 

cazier judiciar si dovada studiilor de specialitate juridica, daca este posibil (conf.art.30 alin.2 lit.d) 

 In ziua sedintei delegatii desemnati sa participe la adunarea generala vor prezenta in original 

imputernicirea semnata si stampilata de reprezentantul legal al structurii sportive, redactata 

conform modelului anexat si vor avea asupra lor actul de indentitate. 

 Toate comunicarile se vor face de la si pe adresa de email : office@budobest.eu 

 La prezentul convocator se ataseaza : 

modelul imputernicirii ; 

modelul declaratilor de acceptare a candidaturii 

   

Presedintele Consiliului Director 

Gaby Oancea 

 

   


