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Către, 

TOATE STRUCTURILE SPORTIVE AFILIATE FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ORIENTARE 

Pentru ca nu au fost convocati toti membrii cu drept de vot pentru Adunarea Generala 
Extraordinara din data de 18.06.2022, in ședința Consiliului Director din data de 14.06.2022, s-a 
hotărât reconvocarea Adunării Generale Extraordinare, la data de Dumunica, 03 iulie 2022, 
ora 12:00, în localitatea Tg Mures, Judetul Mures, la Liceul cu Program Sportiv “Szasz 

Adalbert” situat pe strada Pavel Chinezu Nr 9/A. In cazul in care la ora 12:00 nu va fi 

indeplinit cvoromul conform statutului, Adunarea Generala Extraordinara se va desfasura 

la aceasi data, aceasi loacatie, cu aceasi ordine de zi, la ora 13:00, indiferent de numarul 

membrilor prezenti. 

 În temeiul prevederilor art. 33 alin. 1 si 4 și a art. 31 alin. 2-5 din Statut, se convoacă 

Adunarea Generală Extraordinară cu următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea situației Structurilor sportive cu drept de vot și a ordinii de zi; 

2. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal;  
3. Desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare și numărare a 
voturilor; 
4.  Alegerea președintelui Federației, a vicepreședinților, a membrilor Consiliului 
Director și a cenzorului. 
5.  Mandatarea persoanei/persoanelor care va/vor semna in fata notarului, va/vor depune 
cererea pentru aviz expres la MS si apoi la Tribunalul Bucuresti. 

 
În conformitate cu art. 38, alin. 2, 3 si 4 din Statut, propunerile pentru candidații la funcțiile 

de președinte, vicepreședinte și de membri în Consiliul Director, se vor depune la secretariatul 
Federației Române de Orientare cu cel puțin 15 zile (Sambata,18.06.2022, ora 23:59) înainte de 
data la care este convocată Adunarea Generală. 

Potrivit art. 31 și art. 24 lit. e din Statut, la Adunarea Generală Extraordinara reprezentarea 
structurilor sportive afiliate se face în baza unui mandat scris și ștampilat de reprezentantul legal 
al structurii sportive. Numele delegatului cu drept de vot  trebuie comunicat Federației Române 
de Orientare  cu minimum 5 zile (Marti, 28.06.2022, ora 23:59) înainte de data desfășurării 
Adunării Generale Extraordinare. 

Potrivit art. 38, alin. 1, 3 și 5 din Statut, propunerile pentru alegerea membrilor Consiliului 
Director trebuie însoțite de acordul scris al candidatului și de un Curriculum Vitae al acestuia, 
pentru funcția de președinte candidaturile trebuie însoțite, în plus față de  documentele enunțate 
anterior, de programul strategic (prezentat în scris) privind organizarea și dezvoltarea activității 
de Orientare pe care și-l propune Candidatul pentru perioada viitorului mandat. 

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare se iau în baza prevederilor art. 40 din Statut. 
Se vor respecta regulile de protecție împotriva COVID 19, în vigoare la data 

desfășurării Adunării Generale Extraordinare. 
Vă rugăm să confirmați primirea documentului. 

Cu stimă, 
Președinte, 

Natalia DECONESCU 


