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Nr. 280 din 21.02.2020

Către ,
Structurile Sportive afiliate la
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE LUPTE

CONVOCATOR
Avand in vedere Hotararea Biroului Federal din data de 18.02.2020
In temeiul prevederilor art.27 pct.2 din Statutul F.R.L. actualizat la zi si autentificat cu
nr.1483/15.03.2019 de notar public Ianachievici Andra Mihaela din cadrul S.P.N.”Durnescu
si Asociatii”.
Biroul federal al Federatiei Romane de Lupte convoaca:
Adunarea Generală Ordinară pentru data de 25.03.2020 ora 10:00, la Bucuresti,
in sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman din Bdul Marasti nr.20 A, sector 1, Sala
Amfiteatru.
In cazul neintrunirii cvorumului Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri se
reconvoaca pentru data de 25.03.2020 la ora 11,00 in aceeasi locatie, cand va putea lua
decizii indiferent de numarul celor prezenti, potrivit disp.art.27 pct.2 alin.(2) si art.27 pct.6.
Ordinea de zi a adunarii generale ordinare este urmatoarea:
1.Prezentarea situației cvorumului.
2.Desemnarea comisiilor de redactare a procesului verbal de ședință și a comisiei de
numărare si validare a voturilor;
3. Prezentarea si aprobarea Raportului privind Activitatea Biroului Federal pe anul 2019
4. Prezentarea si aprobarea Rapoartelor privind Activitatea comisiilor si colegiilor FRL pe
anul 2019 (C.C Antrenori, C.C. Arbitri, Comisia de Competitii, C.C. Disciplina etc.)
5.Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2019
6. Prezentarea si aprobarea Bilantului contabil pe anul 2019 si descarcarea de gestiune a
Biroului Federal.
7. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
8. Prezentarea si aprobarea programului de activitati al FRL pe anul 2020
9. Prezentarea si aprobarea caledarului competitional intern si international pe anul 2020
10. Prezentarea si aprobarea cuantumului cotizatiilor, taxelor si vizelor pentru anul 2020
11.Aprobare afilieri, dezafilieri si actualizarea numarului si structurii membrilor afiliati
12.Actualizarea actului constitutiv al F.R.L in raport de modificarile si completarile aduse.
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13. Mandatarea persoanei/persoanelor care sa semneze in fata notarului public, in vederea
certificarii, procesul verbal de sedinta si, in vederea autentificarii, hotararea adunarii generale
si actul aditional la actele constitutive.
14.Mandatarea persoanei/persoanelor care sa faca demersurile legale pentru avizarea si
inregistrarea hotararii luate in cadrul adunarii generale ordinare 2020
In conformitate cu dispozitiile art.27 pct.8 din Statut, pana la data de 05.03.2020
"Membrii afiliati si Biroul Federal pot formula propuneri si observatii cu privire la ordinea
de zi si/sau materialele spuse dezbaterii daca acestea vizeaza modificari si completari la
statut/act constitutiv.”Numai acele propuneri şi cereri transmise la timp şi incluse pe ordinea
de zi vor putea fi discutate în Adunarea Generală.
Potrivit dispozițiilor statutare, materialele ce vor fi supuse dezbaterii în adunarea
generală se vor posta pe site-ul FRL cu 7 zile inainte de data sedinței, respectiv la data de
18.03.2020.
Intrucat lucrarile sedintei se vor desfasura in prezenta unui notar public, cel mai tarziu
pana la data de 23.03.2020, ora 16,00, fiecare membru afiliat cu drept de vot este rugat sa
transmita la secretariatul federatiei numele imputernicitului desemnat sa-l reprezinte la
Adunarea Generala Ordinara precum si datele cuprinse in delegatia model.
In ziua organizarii Adunarii Generale reprezentantii imputerniciti ai structurilor
sportive afiliate vor avea asupra lor:
− imputernicirea de participare la sedinta, in original, redactata conform modelului
anexat, semnat de reprezentantul legal (presedinte/director) si stampilata;
− actul de identitate in original
Prezentul convocator este insotit de imputernicirea model.
SECRETAR GENERAL
Alin Grigore

