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Nr.17/21 ianuarie 2022 

 

 

Stimați membri ai Federației Române de Karting, 

 

 

 Sunteţi convocați la Adunarea Generală Extraordinară ce va avea loc sâmbătă 26 

februarie 2022, ora 11 și, în cazul în care nu se intrunește cvorumul, în data de 05 martie 

2022, ora 11:00, în incinta sediului Ministerului Sportului din str. Vasile Conta, nr. 16, sector 

2, sala Nadia COMĂNECI,  având ca unic punct pe ordinea de zi: 

    

1. Modificarea Statutului FRK 

 

În cazul în care, nici la data de 05 martie 2022 ora 11:00, cvorumul nu este întrunit 

conform Statutului, sunteți convocați, din nou, în aceeași zi și locație, la ora 12:00. 

Vă rog să trimiteți pe adresa de email a federației până în data de 11 februarie a.c. datele 

persoanei care vă va reprezenta în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Dreptul de 

reprezentare se transmite de către membrul cu drept de vot unei singure persoane fizice ce 

face parte din structura sportivă. În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate 

prezentate secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate delega o persoană din cadrul 

clubului să-l reprezinte la ședința adunării generale, votul acestuia se poate efectua numai prin 

procură notarială de către un alt membru al F.R.K..  

Persoane din cadrul clubului:  

 membri ai clubului sportiv așa cum sunt prevăzuți în statutul clubului, 

 sportivi/mecanici licențiați în anul 2022,  

 sportivi/mecanici legitimați, lista acestora trebuie trimisă secretariatului FRK 

odată cu cererea pentru viza anuală. 

 

 

Prezența la ședință se face pe baza documentului de identitate a persoanei delegate și a 

mandatului (semnat, ștampilat sau, după caz, procură notarială) din partea clubului sportiv pe 

care îl reprezentați. Lipsa unuia dintre aceste documente duce la imposibilitatea de a 

reprezenta structura sportivă în cadrul ședinței. 

 

 

Vlad HARALAMBIE 

Președinte FRK 

 

 


