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Către 

Toate structurile sportive membre 
ale Federaţiei Române de Wushu Kungfu 
 

 In temeiul prevederilor art.29(1) din Statutul FRWK; 
 Comitetul Director al FR Wushu Kungfu convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 
27 martie 2021, ora 15:30. 

Locul desfășurării: Bucureşti, RIN GRAND HOTEL (etaj 13) 
 În cazul neîntrunirii cvorumului, în conformitate cu art. 29(2), şedinţa va fi reprogramată tot 
pentru data de 27 martie 2021, ora 16:30, în aceeaşi locaţie. 
 
 Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare cuprinde:  

1. Constatarea întrunirii cvorumului 
2. Aprobarea ordinii de zi 
3. Alocuțiunea președintelui 
4. Desemnarea persoanei/persoanelor pentru întocmirea procesului verbal oficial 
5. Prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea din anul 2020 
6. Prezentarea și aprobarea Raportului asupra execuţiei bugetare pentru anul 2020 
7. Prezentarea și aprobarea Raportului Cenzorului pentru anul 2020 și descărcarea de 

gestiune 
8. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 
9. Prezentarea programului de activități pentru anul 2021 
10. Diverse 
 In conformitate cu art. 27 din Statut, la Adunarea Generală Ordinară participă cu drept de vot 

câte un reprezentant al fiecărui membru FRWK, pe principiul un membru afiliat – un vot. Delegatul 
trebuie să facă parte din conducerea structurii sportive pe care o reprezintă sau să aibă un raport 
juridic încheiat cu structura sportivă respectivă. 

Un delegat poate reprezenta la Adunarea Generală Ordinară o singură structură sportivă.  
Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală Ordinară cu delegaţii scrise, redactate si 

completate dupa modelul anexat. Numai delegații prezenți si abilitați să voteze vor putea decide 
asupra chestiunilor supuse la vot. Votul prin corespondență sau prin împuternicire (procură) nu este 
admis.  

Primirea convocatorului transmis prin mijloace electronice este obligatoriu a fi confirmată de 
către destinatar in termen de 48 ore, conform disp.art.29 alin.(1) din statut, tot prin e-mail. 

In conformitate cu art.29(2) pct. b) din statut, membrii afiliaţi pot face propuneri pentru 
completarea și/sau modificarea ordinii de zi până pe 22.03.2021, acestea urmând a fi făcute în scris şi 
transmise la Secretariatul FRWK pe adresa de e-mail: wushukungfu.ro@gmail.com.  

Țînând cont de faptul că încă ne aflăm în stare de alertă, generată de pandemia de COVID-19, 
ședința se va desfășura în condițiile speciale impuse de legislație (termometrizare, purtea măștii de 
protecție, distanțare fizică, dezinfectare etc). De asemenea, numărul persoanelor care pot participa la 
ședință este limitat la un singur reprezentant pentru fiecare structură sportivă (fără alți însoțitori). 

 
Cu cele mai alese gânduri, 
 

Secretar General, 
Petru GRINDEANU 


