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Nr.260/26 iulie 2021 

 

 

Stimați membri ai Federației Române de Karting, 

 

 

 Ședința Adunării Generale Extraordinare din data de 24 iulie 2021, ora 11:00, din 

sala „Gheorghe Hagi” a Ministerului Tineretului și Sportului, din Bucureşti, sector 2, Str. 

Vasile Conta nr. 16, etajul 8, nu a întrunit cvorumul prevăzut în Statutul FRK. În consecință, 

conform articolului 26 (2) din Statut, sunteţi convocați la o noua Adunare Generală 

Extraordinară a Federaţiei Române de Karting care va avea loc joi 05 august 2021, 

începând cu ora 16:00, în incinta circuitului SKAT KART din str. Poligonului nr.12, Tg. 

Secuiesc, jud. Covasna, având pe ordinea de zi: 

   

1. Modificarea Statutului Federației Române de Karting  

 

Modificarea propusă dezbaterii adunării generale este de micșorare a numărului 

membrilor Consiliului Federal pentru deblocarea situației și evitarea, în viitor, a 

imposibilității desfășurării activității acestuia, din lipsa cvorumului. Menționez faptul că, din 

2018 de când a fost înființată funcția de vicepreședinte FRK, acest post nu a fost ocupat. 

Consiliul Federal este singurul organ de conducere al FRK abilitat să supună Adunării 

Generale validarea sistemului competițional, iar fără posibilitatea întrunirii cvorumului 

activitatea federației este blocată. 

Modificări supuse aprobării în ședință  

Forma actuală: 

Art.30.-(1)- Consiliul Federal este format dintr-un număr de 9 membri 

(președinte, secretar general și 7 consilieri). Numărul membrilor, precum şi componenţa 

Consiliului Federal menţionată şi în Actul constitutiv, pot fi modificate dacă dezvoltarea 

activităţii F.R.K. impune aceasta. 

Art.31 (2) Consiliul Federal are următoarea componenţă:  

Consiliul Federal are următoarea componenţă:  

1. Preşedinte F.R.K. 

2. Vicepreședinte F.R.K. 

http://www.frk.com.ro/
mailto:office@frk.com.ro


 

 
Pag. 2 din 2 

 

3. Membri consilieri în număr de 7  (șapte) din care: 

 Preşedinte Comisia de Regulamente şi Competiţii 

 Preşedinte Comisia Tehnică, Omologări şi Piste 

 Preşedinte Comisia Centrală de Arbitri 

 4 membri consilieri  

 

Forma propusă aprobării:  

 

Art.30.-(1)- Consiliul Federal este format dintr-un număr de 7 membri 

(președinte, și 6 consilieri). Numărul membrilor, precum şi componenţa Consiliului Federal 

menţionată şi în Actul constitutiv, pot fi modificate dacă dezvoltarea activităţii F.R.K. impune 

aceasta. 

Art.31 (2) Consiliul Federal are următoarea componenţă:  

1 Preşedinte F.R.K. 

2 Membri consilieri în număr de 6  (șase) din care: 

 Preşedinte Comisia de Regulamente şi Competiţii 

 Preşedinte Comisia Tehnică, Omologări şi Piste 

 Preşedinte Comisia Centrală de Arbitri 

 3 membri consilieri  

 

Se completează Art.40.- Preşedintele F.R.K. are următoarele prerogative:  

cu litera k)Numește un vicepreședinte din membrii Consiliului Federal; vicepreședintele  

preia atribuţiile preşedintelui pe perioada în care acesta este în imposibilitatea de a-şi 

exercita mandatul; 

 

În cazul în care nici aceasta Adunare Generală Extraordinară nu întrunește cvorumul 

de 50%+1 a membrilor F.R.K. cu drept de vot, se convoacă o a treia Adunare Generală 

Extraordinară, conform articolului 26 (3),  în data de joi 05 august 2021, ora 17:00 în 

incinta circuitului SKAT KART  din str. Poligonului nr.12, Tg. Secuiesc jud. Covasna, cu 

aceeași ordine de zi, care se va desfăşura şi va delibera în mod valabil cu 50%+1 din 

membrii prezenți la adunare, indiferent de numărul membrilor F.R.K cu afiliere definitivă, cu 

drept de vot, prezenţi. 

 

 

Vlad HARALAMBIE 

Președinte FRK 


