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PROCES VERBAL AL  
ADUNĂRII GENERALE EXTRA ORDINARE 

Din data de 03 IULIE 2022, ora 12:00 
Târgu Mureș, jud. Mureș 

 
Adunarea Generală Extraordinară a FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ORIENTARE (F.R.O.) cu sediul 

în București, sector 2, str. Vasile Conta, nr. 16, cod fiscal 4400824, înscrisă în Registrul Special al 
Federațiilor de la Tribunalul București sub numărul 26/19.02.2001, a fost convocată pentru data 
de 03 iulie 2022, ora 12:00 la adresa din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, în conformitate 
cu prevederile art. 33, alineat 1 și 4 și ale art. 32, alineat 2 din Statutul F.R.O. 

In cadrul ședinței este prezent reprezentantul Ministerul Sportului doamna consilier 
superior ANA MARIA ȘINTIE, precum și LUMINIȚA MOLDOVAN PETRUȚ reprezentant al BIROULUI 
NOTARIAL INDIVIDUAL LUMINIȚA MOLDOVAN PETRUȚ. 

Mandatul Consiliului Director ales in data de 23.06.2018 s-a încheiat în data de 23.06.2022, 
datorită acestei situații Adunarea Generală trebuie să aleagă, conform articolului 35, alin. 4 din 
Statut, cine va conduce ședința. Doamna Deconescu, propune ca ședința să fie condusă de 
Camelia Prica. Se supune la vot și se aprobă cu 49 de puncte pentru, 0 puncte împotrivă,  1 
abținere. 

Președintele de ședință face cunoscută situația cvorumului. După verificarea numărului de 
semnături de pe tabelele de prezență și a delegațiilor aferente, se constată că la ora de  începere 
a ședinței din totalul de 48 membri afiliați (structuri sportive înregistrate la Tribunalul București 
ca fiind membre ale F.R.O.) sunt prezenți 25 reprezentanți ai structurilor sportive cu drept de vot. 

Conform prevederilor art. 35, alin. 1 din Statutul F.R.O. „O Adunare Generală este statutar 
constituită și are putere de decizie în prezența a 1/2 + 1 din numărul total al membrilor afiliați.”. 

 Conform prevederilor art. 35, alin. 2 din Statutul F.R.O. „Dacă la verificarea mandatelor, 
se constată că Adunarea Generală nu întrunește cvorumul necesar, de 1/2 + 1 din numărul total 
al membrilor afiliați, se va convoca o nouă Adunare Generală în termen de maxim 3 ore, care se 
va desfășura în același loc și cu aceeași ordine de zi. În acest caz Adunarea Generală se va 
desfășura și va avea putere de decizie, indiferent de numărul membrilor afiliați prezenți”, 
Adunarea este declarată statutară. 

Președintele de ședință dă citire ordinii de zi. 
 
Ordinea de zi este următoarea: 

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. 
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1. Prezentarea situației Structurilor sportive cu drept de vot și a ordinii de zi; 
Prezentare cvorum 
Președintele de ședință aduce la cunoștință că din totalul de 48 membri afiliați (structuri 

sportive înregistrate la Tribunalul București ca fiind membre ale F.R.O.) sunt prezenți 25 
reprezentanți ai cluburilor afiliate, conform listei de prezență atașată la prezentul proces verbal. 

Ordinea de zi este aprobată  cu unanimitate de puncte. 
2. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal și desemnarea 

persoanelor care verifică scrutinul - Comisia de validare și numărare a voturilor; 
Domnul/Doamna  DECONESCU NATALIA propune ca din comisia de redactare a procesului 

verbal să facă parte ZINCA ANDREEA MARIA. 
Domnul/Doamna DECONESCU NATALIA propune ca din comisia de redactare a procesului 

verbal să facă parte PATRAS FLORIN. 
Se supune la vot și se aprobă în UNANIMITATE . 
Comisia de întocmire a procesului-verbal este compusă din  ZINCA ANDREEA MARIA si 

PATRAS FLORIN 
3. Desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare și numărare a 

voturilor; 
 Domnul/Doamna DECONESCU NATALIA propune ca din comisia de validare și 
numărare a voturilor să facă parte LAZA ILEANA. 

 Domnul TĂMAȘ RELU IULIAN PAVEL propune ca din comisia de validare și numărare a 
voturilor să facă parte BELE FELICIAN. 

 Domnul/Doamna DECONESCU NATALIA propune ca din comisia de validare și 
numărare a voturilor să facă parte MAIORESCU NICULINA. 

 Se supune la vot și se aprobă cu UNANIMITATE. 

Comisia de validare și numărare a voturilor este compusă din LAZA ILEANA, BELE FELICIAN, 
MAIORESCU NICULINA - PRESEDINTELE COMISIEI. 

        S-a inventariat numarul total de puncte ce pot fi exprimate a fi de 50 puncte 
 
4. Alegerea președintelui Federației, a vicepreședinților, a membrilor Consiliului 

Director și a cenzorului; 
 Președintele de ședință arată că în termenul legal au fost primite la secretariatul 
federației propuneri pentru funcțiile eligibile după cum urmează:  

 
- Pentru funcția de președinte: 

o Patraș Ionuț; 
o Tămaș Relu Iulian Pavel. 

- Pentru funcția de Vicepreședinte Orientare în Alergare și Orientare pentru Persoane cu 
Nevoie Speciale 
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o Patraș Ionuț; 
o Sebestyen Istvan; 
o Roșca Dionisie; 
o Tămaș Relu Iulian Pavel. 

- Pentru funcția de vicepreședinte Orientare Schi și Orientare Mountain Bike 
o Suciu Simion; 
o Roșca Dionisie; 
o Tămaș Relu Iulian Pavel. 

- Pentru funcția de membru – 5 locuri  
o Dinu Gheorghe; 
o Gălățeanu Horia Andrei; 
o Patraș Ionuț; 
o Deconescu Natalia; 
o Tokes Arpad; 
o Sebestyen Istvan; 
o Suciu Simion; 
o Urdea Gheorghe; 
o Roșca Dionisie; 
o Marcu Adrian; 
o Blejdea Alexandru; 
o Minoiu Emilian; 
o Tămaș Relu Iulian Pavel. 

Votul este secret conform art. 37, alin. (1) “Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine 
de vot.” 

Președintele Comisiei de numărare și validare a voturilor repartizează buletinele de vot și 
explică modalitatea de vot: marcarea căsuței din dreptul persoanei care este votată. 

Se trece la vot, se voteaza, pe rand, pentru fiecare functie din Consiliul Director, respectiv 
presedinte, vicepresedinte orientare in alergare si orientare pentru persoane cu nevoi speciale, 
vicepresedinte orientare schi si cei cinci membri ai Consiliului Director. Dupa fiecare tur de scrutin 
se numara voturile si sunt anuntate rezultatele de catre presedintele Comisiei de numărare și 
validare a voturilor. 

Din comunicarea făcută de Comisia de numărare și validare a voturilor a rezultat că au fost 
aleși: 

- PATRAȘ IONUȚ pentru funcția de președinte, ales cu 27 puncte, turul întâi. 
Pentru funcția de vicepreședinte Orientare în alergare și Orientare pentru persoane cu 

nevoi speciale din lista de propuneri domnul Patraș Ionuț nu poate candida fiind ales Președinte, 
domnul Sebestyen Istvan  nu este prezent și domnul Tamaș Relu Iulian Pavel s-a retras.  În 
consecință singura propune rămasă este Roșca Dionisie 

- ROȘCA DIONISIE pentru funcția de vicepreședinte Orientare în Alergare și Orientare 
pentru Persoane cu Nevoie Speciale, ales cu 35  puncte, turul întâi. 
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Pentru funcția de vicepreședinte Orientare Schi și Orientare Mountain Bike, Roșca Dionisie 
nu poate fi votat fiind ales vicepreședinte Orientare în Alergare și Orientare pentru Persoane cu 
Nevoi Speciale. 

-    TĂMAȘ RELU pentru funcția de vicepreședinte Orientare Schi și Orientare Mountain 
Bike, ales cu 27 puncte, turul întâi. 

Pentru funcția de membru  persoanele care nu pot candida nefiind în sala prezente sau  au 
fost alese pe altă funcție vor fi tăiate de pe buletinele de vot (prin înnegrirea căsuței din dreptul 
lor). Aceste persoane sunt Patraș Ionuț fiind ales Președinte, Roșca Dionisie fiind ales 
Vicepreședinte Orientare în Alergare și Orientare pentru Persoanele cu Nevoi Speciale, Tămaș 
Relu Iulian Pavel fiind ales Vicepreședinte Orientare Schi și Orientare Mountain Bike. Din lista 
propusă de membri nu au fost prezenți în sală Tokes Arpad, Sebestyen Istvan, Marcu Adrian, 
Blejdea Alexandru. 

- DINU GHEORGHE pentru funcția de membru, ales cu 42 puncte; 
- GĂLĂȚEANU HORIA ANDREI pentru funcția de membru, ales cu 43 puncte; 
- DECONESCU NATALIA pentru funcția de membru, ales cu 38 puncte; 
- SUCIU SIMION pentru funcția de membru, ales cu 26 puncte; 
- URDEA GHEORGHE pentru funcția de membru, ales cu 38 puncte. 
- MINOIU EMILIAN a obținut 24 puncte și nu a fost ales. 
Mandatul Consiliului Director este de patru ani. 
Organul de conducere executivă între Adunările Generale Anuale este Consiliul Director, 

acesta este compus din 9 persoane, după cum urmează: 
Președinte:  PATRAȘ IONUȚ.  
Vicepreședinte Orientare în Alergare și Orientare pentru Persoane cu Nevoi Speciale: 

ROȘCA DIONISIE. 
Vicepreședinte Orientare Schi și Orientare Mountain Bike: TĂMAȘ RELU IULIAN PAVEL. 
5 membri: -  DECONESCU NATALIA; 
     -  DINU GHEORGHE; 
     -  GĂLĂȚEANU HORIA ANDREI; 
     -  URDEA GHEORGHE; 
     -  SUCIU SIMION; 
Pentru funcția de cenzor este propusă doamna Monica Petcu – expert contabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu UNANIMITATE de puncte. 
 
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. 
 
Adunarea Generala îl împuternicește pe  PATRAȘ IONUȚ să semneze hotărârea Adunării 

Generale care cuprinde modificările actului constitutiv, precum și să redacteze și să semneze 
actul adițional la statutul F.R.O. aprobate conform hotărârii Adunării generale organizată si 
desfășurata la data de 03 iulie 2022. 
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Adunarea Generală o împuternicește pe CAMELIA PRICA să reprezinte Federația Română 
de Orientare la Ministerul Sportului în vederea obținerii avizului prealabil cu privire la hotărârea 
Adunării Generale, adoptată la data de 03 iulie 2022, a actului constitutiv, adoptat conform 
hotărârii sus menționate. 

De asemenea Adunarea Generala îl împuternicește pe PATRAȘ IONUȚ să reprezinte 
Federația Română de Orientare la Tribunalul București în vederea înregistrării în registrul 
federațiilor a hotărârii Adunării Generale adoptată la data de 03 iulie 2022 și a actului adițional 
la actul constitutiv F.R.O. întocmit în baza hotărârii sus menționate. 

Procesul verbal al Comisiei de validare și numărare a voturilor si lista de participanți la 
Adunarea Generală Extraordinară sunt parte integranta a prezentului proces verbal. 

Președinte de ședință Camelia Prica 
 
Comisia de intocmire a procesului verbal 
Nume Zincă Andreea Maria    Nume Patraș Florin 
      
Semnatura ______________    Semnatura ______________ 
 
 


