FEDERATIA ROMANA DE GIMNASTICA

Proces verbal
al Adunarii Generale din 19.03.2010

Presedintele Federatiei Romane de Gimnastica, domnul Adrian
Stoica, deschide lucrarile Adunarii Generale, anuntand prezenta a 44
delegati, ceea ce reprezinta mai mult de 2/3 din structurile afiliate cu drept
de vot, adunarea fiind statutara.
Se saluta prezenta la Adunarea Generala a doamnei Doina Melinte,
presedinte ANST, precum si a doamnei Maria Bitang, consilier
prezindential.
Se supune la vot ordinea de zi care a fost trimisa din timp structurilor
afiliate, dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea procesului verbal al Adunarii Generale a Federatiei
Romane de Gimnastica pe 2008 si a Adunarii Generale de alegeri din
decembrie 2009
2. Afilieri, suspendari, excluderi
3. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2009 al Federatiei Romane
de Gimnastica
4. Aprobarea raportului contabil si a raportului comisiei de cenzori pe
anul 2009
5. Aprobarea planului de activitati al Federatiei pe anul 2010
6. Diverse.
Adunarea Generala a aprobat in unanimitate ordinea de zi.
Conform prevederilor Statutului se propune desemnarea si aprobarea
Comisiei de redactare a procesului verbal si a Comisiei de numarare si
validare a voturilor.
Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala a aprobat Comisia de
redactare a procesului verbal, formata din domnii Hargalas Stefan si
Chiorean Vasile, precum si a Comisiei de numarare a voturilor, formata din
urmatorii: Alina Dragan, Catalin Meran si Dragos Birzu.
La punctul 1 de pe Ordinea de zi, presedintele Federatiei adreseaza
Adunarii intrebarea daca sunt observatii la cele doua procese verbale
publicate in buletinul federatiei pe anul 2010. Nefiind observatii se supune la
vot cele doua procese verbale, pe rand si care sunt aprobate cu unanimitate
de voturi.

In continuare se da cuvantul doamnei Doina Melinte, presedinte
ANST care a subliniat realizarile federatiei pe anul 2009, felicitand federatia
si antrenorii pentru munca depusa si regreta ca bugetul pe anul 2010 nu
poate satisface toate nevoile, dar are incredere ca gimnastica va avea
rezultate bune si in acest an.
Domnul Adrian Stoica multumeste doamnei Doina Melinte pentru
sprijinul acordat gimnasticii precum si pentru cuvintele de pretuire la adresa
gimnasticii si federatiei.
La punctul 2 pe ordinea de zi se da cuvantul domnului Mircea
Apolzan, secretar general.
Se mentioneaza ca nu exista cereri de noi afilieri.
Se supune votului adunarii generale, excluderea din federatie a
structurilor care timp de 3 ani nu au avut activitate si nu si-au onorat
obligatiile financire conform atr. 63 lit c din statului federatiei.
Adunarea generala a aprobat excluderea din federatie cu 43 de voturi
si o abtinere a sectiei CSM Baia Mare, cu 44 de voturi, a sectiilor CSM Deva
si Universitatea Agora Oradea.
De asemenea, pentru neplata cotizatiei pe anul 2009, conform art. 52
din Statut, se aproba de catre adunare generala suspendarea sectiei Palatul
Copiilor Bucuresti.
La punctul 3 de pe ordinea de zi, domnul Adrian Stoica a prezentat
adunarii raportul de activitate al federatiei pe anul 2009, evidentiind
rezultatele competitionale pe plan international si pe plan national,
evidentiind contributia cluburilor si antrenorilor la fiecare disciplina.
Pe marginea raportului, doamna Maria Fumea subliniaza succesul
organizarii la Timisoara a competitiei de aerobic pentru Cupa Mondiala si
multumeste pentru sprijin.
Se consulta adunarea daca sunt intrebari sau completari pe marginea
raportului prezentat.
Nefiind interventii se supune votului raportul de activitate al federatiei
pe anul 2009 care este aprobat cu unanimitate de voturi de cei prezenti.
La punctul 4 de pe ordinea de zi, domnul Mircea Apolzan prezinta
raportul contabil privind modul cum a fost realizat bugetul de cheltuieli pe
capitole aprobate in anul 2009.
Deasemeni domnul Leon Aurica a prezentat raporutl comisiei de
cenzori pe anul 2009 si care propune adunarii generale sa accepte
descarcarea de gestiune pe anul respectiv.
Nefiind observatii se supun pe rand la vot cele doua rapoarte care au
fost aprobate cu unanimitate de voturi de adunarea generala.

In continurea lucrarilor adunarii se supune la vot planul de activitate
al federatiei pe anul 2010 care a fost distribuit in prealabil delegatilor
prezenti si dupa ce s-au cerut propuneri si observatii la planul prezentat.
Nefiind observatii adunarea generala a aprobat cu unanimitate de
voturi planul de activitati al federatiei pe anul 2010.
La punctul Diverse, presedintele federatiei intreaba adunarea daca
doreste cineva sa ridice probleme la acest punct.
Doamna Maria Bitang in calitate sa de membra a Comitetului
Executiv al Federatiei isi arata disponibilitatea de a colabora cu cluburile si
cu antrenorii in folosul gimnasticii.
In finalul adunarii generale domnul Adrian Stoica presedintele
federatiei multumeste celor prezenti pentru participare si pentru activitatea
depusa in 2009 si ureaza succes in activitatea din 2010.

Intocmit de:
Hargalas Stefan
Chiorean Vasile

