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Nr.616/26.10.2021

CONVOCATOR

Av6nd in vedere:

prevederile art. 37.7 din Statutul Federaliei RomAne de Volei (in cele ce urmeazd ,,FRV"), prin care se

eviden{iazd ci Hotirdrile Adundrii Generale devin operante qi obligatorii pentru FRV qi membrii sdi dupd 15 zile
de la data cdnd au fost adoptate;
prevederile art.33.4 - 33.5 din Statutul FRV, care stabilesc atat modalitatea de convocare a membrilor FRV la
Adunarile Generale, c6t Ei elementele obligatorii pe care trebuie s6 le conlina convocatorul;
prevederile art. 39 din Statutul FRV, care reglementeaz5 necesitatea ca Adunarea Generald Ordinar5. sd se

desliqoare anual, precum gi punctele care trebuie s[ se regdseasci, in mod obligatoriu, pe ordinea de zi, vf, facem
cunoscut cdladata de 11.I1.2021, orele 12.00, la ROMEXPO, sala Madgearu (Bd. Mlragti nr.65-67, C.P.32-3,
Sector 1, Bucureqti), se va des{bqura Adunarea General5 Ordinari a FRV.

ORDINEA DE ZI ESTE URMATOAREA:

l. AloculiuneapreEedintelui;
2. Excluderea structurilor sportive conform art.26.l c) gi d) din Statut;
3. Analiza activitAlii desfigurate de FRV in an:ul2020;
4. Prezentarea situaliei financiare pe anul 2020 Si aprobarea prin vot a acesteia;
5. Prezentarea gi aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori;
6. Prezentarea gi aprobarea planului de activitate qi a bugetului de venituri qi cheltuieli 2021;
7. Proiectul calendarului intemalional pe anul202l;
8. Aprobarea sistemului competilional pentru sezonul 202012A2112A22;
9. Aprobarea hotdrdrilor Consiliului Director/Directorat luate in perioada dintre Adunlrile Generale care

sunt de competenta Adunirii Generale;
1 0. Afilierea structurilor sportive;
1 1. Discufii.

Participarea membrilor cu drept de vot se va face numai pe baza unei imputerniciri scrise, emisl de
structura sportivI aliliatb la FRV Ei este permisi doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva
virusului SARS-CoV-2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv pentru persoanele care se afli in perioada cuprinsi intre a l1-a zi qi a 180-a zi
ulterioarl confirmlrii infectirii cu virusul SARS-CoV-2, in conformitate cu Hotlrfirile de Guvern
emise in contextul pandemiei Covid-19.
Persoana delegatd cu drept de vot trebuie comunicatd FRV pdnd la data de 06.11.2021.
Cheltuielile de sportive.

Pregedinte F.R.
Adin Marian
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Noti: Prezentul Convocator ya putea fi vizualizat pe site-ul F.R. www.fi'volei.eu
Materialele prevlzute la punctele 3,41 6 qi 7 din Ordinea de Zi r Adunlrii Generale pot fi accesate pe site-ul
F.R.Volei, respectiv mvw.frvolei.eu, pentru a fi consultate.


