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Către,  

TOATE STRUCTURILE AFILIATE FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ORIENTARE  

 

  

 Consiliul Director al Federației Române de Orientare, în temeiul art. 33 alin. 1 din 
Statutul federației, convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 01 septembrie 
2018, ora 16:30, în localitatea Alba Iulia (locația exactă va fi comunicată prin email înainte 
de data prevăzută pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare). 

 Conform art. 35 alin. 2, Consiliul Director convoacă o nouă Adunare Generală 
Extraordinară care va avea loc la ora 19:30, la aceeași dată, aceeași locație și cu aceeași 
ordine de zi. 

 

 Ordine de zi 

 
1. Numirea/Reconfirmarea cenzorului federației pentru următorii patru ani. 
 
Potrivit art. 31 și art. 24 lit. e din Statut, la Adunarea Generală reprezentarea 

structurilor sportive afiliate se face pe baza de mandat scris și ștampilat de reprezentantul 
legal al structurii sportive. Numele delegatului cu drept de vot trebuie comunicat la 
secretariatul Federației Române de Orientare cu minimum 5 zile (27 august 2018) înainte 
de data desfășurării Adunării Generale. 

Potrivit art. 34 alin. 2 din Statut ordinea de zi a unei Adunări Generale Extraordinare 
va include numai problemele care au determinat necesitatea convocării ei. Nici o altă 
problemă, în afara celei incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel 
de adunări. 

Hotărârile Adunărilor Generale se iau în baza prevederilor art. 40 din Statut. 
Statutul Federației Române de Orientare a fost aprobat prin hotărâre judecătorească 

în ședința publică din data 06.10.2017 a Tribunalului București – Secția a V-a Civilă, prin 
sentința civilă nr. 26, dosar 26344/3/2017, comunicată Federației Române de Orientare în 
data de 02.02.2018 și poate fi consultat pe site-ul www.fro.ro. 

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

Vă rugăm să confirmați pe adresa federației primirea documentului.  

http://www.fro.ro/

