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Nr. 24/26.01.202t

CONVOCATOR

Av6nd in vedere Hotd16rea Comitetului Executiv din data de 22.01.2021,;

in temeiul prevederilor art. 47 din Statutul

F.R. Gimnasticd Ritmicd

Presedintele Federatiei Rom6ne de Gimnasticd Ritmicd convoacS:

Adunarea General5 Ordinari pentru data de 01,.03.2027., ora 11:00 Ia
Bucuregti, sediul Comitetului Olimpic ai Sportiv Romdn, din b-dul Mdrigti nr.
20A, sector 1, sala Amfiteatru, cu urmatoarea ordine de zi:

L. Aloculiunea Pregedintelui - stabilirea

2.
3.

4.
5.

6.

cvorumului gedinfei;
Desemnarea Comisiei de redactarea a procesului-verbal de ledinTd
gi a Comisiei de numirare gi validare a voturilor;
Prezentarea gi aprobarea Raportului privind activitatea Comitetului
Executiv pe anul 2020;
Prezentarea gi aprobarea Raportului cenzorului pe anul2020;
Prezentarea gi aprobarea execuliei bugetare, bilan[ului contabil gi
descdrcarea de gestiune a Comitetului Executiv pe anul2020;
Prezentarea gi aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul
2021.;

7,
8.
9.

Prezentarea ;i aprobarea programului de activit5li al F.R.G.R. pe
anul2021,;
Revocarea ;i alegerea cenzorului F,R.G.R;
Aprobdri afilieri, dezafilieri gi actualizarea actului constitutiv al
F.R.G,R. cu privire la numirul de membri al F.R.G.R.;

si

10. Mandatarea persoanei/persoanelor care
semneze in fala
notarului public, in vederea certificirii, procesul-verbal de gedinlS
gi, in vederea autentificdrii, hotd16rea Adundrii Generale ordinare gi
a actului adilional la actu! constitutiv gi la statu!
11. Mandatarea persoanei/persoanelor care s5 faci demersurile legale
pentru avizarea 9i inregistrarea hotd16rii luate in cadrul Adunirii
Generale ordinare;
12. Diverse.
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Romonlqn tlhVthmic cAmnostlcs Federqtlon

in conformitate cu dispozitiile art.47 alin.(3) din Statut, Comitetul Executiv
gi membrii afiliali pot transmite propuneri sau cereri privind completarea
ordinii de zi pdni cel mai t6rziu la data de 09.02.2021.
Potrivit dispoziliilor art.46 alin.(3) gi (a) din Statut, in vederea bunei
desfagurSri a Adundrii Generale, membrii afiliali vor transmite p6nd cel mai
t6rziu la data de 24.O2.2O2L, ora L4:O0, numele delegalilor care ii vor
reprezenta 9i datele de indentificare ale acestora.

GeneralS.

in ziua in care va avea toc Adunarea GeneralS reprezentanfii desemnati

ai

structurilor sportive (cluburi sportive) afiliate, vor avea asupra lor:
o imputernicirea de reprezentare in original (redactatd conform
modelului anexat) semnatd de reprezentantul legal (pregedinte/director) gi
gtampilatS;

o actul de identitate in original;
o chestionarul COVID-19 atasat acestui convocator.
in conformitate cu dispoziliile art.47 alin.(a) din Statut, in cazul neintrunirii
cvorumului Adunarea GeneralS se reconvoacS pentru data de 01.03,2021,, ora
12,30, in aceeagi localie, c6nd Adunarea GeneralS va putea avea loc, indiferent
de numdrul celor prezenli.
Vd informdm in aceiagi mdsurd c5, in funclie de evolulia situaliei sanitare
legate de pandemia de COVID-l9 9ia unor noi reglementdri legale, data, ora 9i
localia desfSguririi Adundrii Generale, pot suferi schimbiri care vor fi anunlate

in timp util structurilor afiliate.

Prege

lrina

Secretar Genera!,

