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                                                                                              Nr 551 / 25.06.2020 

Adunarea Generala Ordinara 2020 

CONVOCATOR 

CATRE: MEMBRII AFILIATI 

 Comitetul Director din data de 19.02. 2020 a hotarat organizarea Adunarii Generale 

Ordinare a FRJ in data de 20 martie 2020, orele 14:00 la Cluj Napoca iar aceasta a fost 

amanata din cauza instaurarii starii de urgenta creata de pandemia COVID 19. Fata de situatia 

de fapt astfel prezentata, in aplicarea hotararii C.D. din 19.02.2020, Directoratul FRJudo 

informeaza membrii afiliati cu privire la organizarea sedintei AG Ordinare a FRJ pentru data 

de 28 iulie 2020, ora 14:00 la Hotel Piatra Mare din Poiana Brasov cu aceeasi ordine de zi. 

 

Ordinea de zi: 

1. Constatarea intrunirii cvorumului; 

2. Aprobarea ordinii de zi; 

3. Alocutiunea presedintelui FRJ; 

4. Desemnarea a 3-5 persoane pentru intocmirea procesului verbal oficial; 

5. Desemnarea persoanelor care verifica scrutinul-comisia de validare; 

6 Raportul Comitetului Director privind activitatea pe perioada parcursa de la ultima 

Adunare Generala; -Raport activitate al Colegiului Central al Antrenorilor pe anul 2019; 

-Raport activitate al Colegiului Central al Arbitrilor pe anul 2019; 

-Raport activitate al Centurilor Negre pe anul 2019; 

-Raport activitate al Comisiei de Disciplina pe anul 2019; 

-Raport activitate al Comisiei de Veterani pe anul 2019. 

7. Prezentarea (bilantului) executiei bugetare pe anul precedent si aprobarea prin vot a 

acestuia-descarcarea de gestiune; 

8. Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori;  

9. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si al bugetului anual de venituri si 

cheltuieli; 

10. Aprobarea regimului de taxe si vize 2021; 

11. Afilierea sau excluderea membrilor FRJ dupa caz; 

12. Alegerea unui membru al CD FRJudo ca urmare a demisiei din functia de membru al 

CD, a doamnei Stefan Corina  pentru restul de mandat, pana la alegerile din 2021; 

13. Alegerea de catre regiunea 6 a Directorului de Euroregiune pentru restul de mandat;  

14. Modificari aduse statutului FRJudo; 

15. Discutii pe marginea materialelor prezentate. 

 

Nota: Propunerile pentru modificari aduse statutului se fac pana la data de 06.07.2020 iar 

pentru alegerea unui membru in CD al FRJ si a directorului euroregiunii 6, vor fi 

transmise de catre membrii afiliati pana la data de 13.07.2020 la sediul FRJudo, pe e-mail 

office@frjudo.ro sau fax 0213179954. 

 
 

Secretar General, 

Gheorghe Savu 
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