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Nr. 32/29.03.2017 

Către, 

TOATE STRUCTURILE SPORTIVE AFILIATE LA F.R. ORIENTARE 

Urmare a solicitării unor cluburi sportive afiliate Federației Române de Orientare 
se reprogrameaza Adunarea Generală Ordinară Anuală pentru data de 30 aprilie 
2017, ora 16:00, în Sala de conferințe a Hotelului Regia din Băile Olănești, strada 
Forestierilor, nr. 34, județul Vâlcea. 

În temeiul prevederilor art. 32 alin. 1 si 2 din Statut, se convoacă Adunarea 
Generală Ordinară cu următoarea ordine de zi: 

1. Alocuţiunea preşedintelui F.R.O., prezentarea situaţiei prezenţei delegaţilor cu
drept de vot şi adoptarea ordinei de zi;
2. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal;
3. Afilierea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor F.R.O., după caz.,
4. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfăşurată de la ultima Adunare

Generală şi rapoartele comisiilor;
5. Prezentarea şi aprobarea prin vot a raportului cenzorului;
6. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2016 şi aprobarea prin vot a acestuia;
7. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului de venituri şi

cheltuieli pe anul 2017;
8. Aprobarea sistemului competiţional naţional pe anul 2017;
9. Alegerea și votarea cenzorului FRO (explicații atașate);
10. Aprobarea propunerilor privind modificarea și completarea unor articole ale

Statutului FRO (propuneri și explicații atașate).
11. Propuneri şi cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală, în condiţiile

prevăzute la Art. 32.
Potrivit art. 31 din Statut, la Adunarea Generală reprezentarea structurilor sportive 

afiliate se face pe bază de mandat scris şi ştampilat de reprezentantul legal al structurii 
sportive. Numele delegatului cu drept de vot trebuie comunicat la secretariatul F.R.O. cu 
minim 5 zile (data limită a comunicării 24 aprilie a.c.) înainte de data desfăşurării Adunării 
Generale Ordinare. 

Potrivit art. 32 alin. 4 pot fi introduse propuneri şi cereri pe ordinea de zi cu condiţia 
ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.O. cu cel puţin 10 zile înainte de adunare. 

Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) sunt suportate de către 
cluburile afiliate. 

Vă rugăm să confirmaţi primirea documentului. 

Cu stimă, 
Președinte, 

Gheorghe DINU 



Str.V.Conta Nr.16, 

Sector 2, 020954, 

Bucureşti, România 

Tel/Fax: 021 317 49 99 

E-mail: frorientare@gmail.com

Web: www.fro.ro

Cod Fiscal: 4400824 

Cont IBAN: RO79RNCB0074029203640001 

B.C.R. Sector 3

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE 

Web: www.fro.ro
"1947-2017 – 70 de ani de Orientare în România" 

Federația Română de Orientare – Str. Vasile Conta, nr. 16, et. 5, camera 525, sector 2, București 

E-mail: info@fro.ro; frorientare@gmail.com;  www.fro.ro

NOTE EXPLICATIVE: 

1. Alegerea și votarea cenzorului se face conform Statutului FRO pentru un mandat de 
patru ani. Actualul cenzor, d-l Maiorescu Mircea a fost ales în anul 2013. Inspectorul 
coordonator din MTS care raspunde de activitatea FRO, ne-a atras atenția asupra 
acestui fapt si a solicitat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, 
până la alegerile generale de anul viitor, numirea și votarea unui cenzor pentru un an 
de activitate. 

Cu stimă, Președintele F.R. Orientare 

Gheorghe DINU 


