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Nr. 24/01.03.2021 

Invitatie  
Adunarea Generala 2021 

 
            Prin prezenta, va informam ca, in conformitate cu Statutul F.R. Powerlifting si Hotararea Biroului 
Federal 78/2021, in data de 03.04.2021, ora 12:30, la  Alba Iulia, va avea loc Adunarea Generala 
Ordinara (anuala) si Adunarea Generala Ordinara de Alegeri, cu urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Adunarea Generala Ordinara anul 2021: 
 
1. stabilirea instrumentelor de lucru ale Adunarii generale: Desemnarea a 1-3 persoane pentru 
intocmirea procesului-verbal oficial sau verificarea acestuia, desemnarea comisiei de validare a 
voturilor; adoptarea ordinii de zi. 
2. admiterea de noi membri, excluderi si prezentarea situatiei delegatilor cu drept de vot;  
3. alocutiunea presedintelui F.R.P.; 
4. raportul Biroului Federal pe anul 2020 si aprobarea hotararilor Biroului federal adoptate intre 
sedintele Adunarilor generale 2020-2021;  
5. prezentarea bilantului contabil pe anul 2020 si aprobarea prin vot a acestuia, aprobarea executiei 
bugetare;  
6. prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;  
7. prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli;  
8. aprobarea modificarilor  Regulamentului de organizare a activitatii de Powerlifting ; 
9. aprobarea taxelor si vizelor federatiei pe anul 2021; 
10. aprobarea calendarului competitional 2021; 
 

2. Adunarea Generala Ordinara de Alegeri: 
1.Alegerea presedintelui federatiei, vicepresedintelui, a celorlalti membri ai Biroului Federal precum si a 
cenzorului federatiei, in mandatul statutar 2021-2025, 
 
Adresa exacta a locatiei se va stabili in functie de restrictiile aferente evolutiei epidemiologice si va fi 
comunicata de catre FRP cu 5 zile inainte de data Adunarilor generale. 
In cazul in care situatia generata de pandemia COVID 19 sau lipsa de cvorum nu permit desfasurarea 

lucrarilor in ziua si locul stabilit, sau in urmatoarea zi in acelasi loc, se va anunta cu 7 zile inainte noua 

data si locatie pentru desfasurarea adunarii, cu aceeasi ordine de zi. 

Avand in vedere cele de mai sus precum si obligativitatea respectarii tuturor masurilor ce vor fi impuse 
pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-COV-2, va invitam sa luati parte la eveniment.  
 
Cu consideratie,  

Presedinte, 
Ovidiu Panazan 

mailto:romania.powerlifting@gmail.com

