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Nr.07/24 ianuarie 2023 

 

Stimați membri ai Federației Române de Karting, 

 

 Sunteți convocați la Adunarea Generală Ordinară, în data de 25 februarie 2022, ora 11:00 

și, în cazul în care nu se intrunește cvorumul, în data de 25 februarie 2022, ora 11:30, în sala 

Nadia Comăneci din sediul Ministerului Sportului, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București.  

Ordinea de zi: 

  

1. Aprobarea Raportului Consiliului Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2022. 

2. Aprobarea bilanţului contabil şi a raportului Cenzorului pe anul 2022 - descărcarea de 

gestiune a Consiliului Federal 

3. Aprobarea Normelor financiare pentru anul 2023.  

4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023. 

5. Aprobarea sistemului competițional 2023 – furnizor anvelope, organizator CNK 

6. Aprobarea Regulamentul Disciplinar, Regulamentul de eliberare a licențelor și permiselor 

de organizare, Regulamentul de eliberare licențe, Regulamentul de transfer, Regulamentul de 

afiliere și fuziuni, Regulamentului Sportiv Național de Karting,  Regulamentului Tehnic Național 

de Karting,  Regulamentului de transferări pe anul 2023 

7. Planul de activitate pe anul în curs şi proiectul planului de activitate pentru perioada 

următoare; 

8. Diverse 

 

Dreptul de reprezentare se transmite de către membrul cu drept de vot unei singure 

persoane fizice ce face parte din structura sportivă. Persoana cu drept de reprezentare a unei 

structuri sportive poate vota doar în numele acelei structuri sportive.  

În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate prezentate secretariatului FRK cu 

minim 5 zile înaintea ședinței, 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.. 

Persoanele cu drept de reprezentare din cadrul clubului:  

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

 sportivi/mecanici licențiați în anul desfășurării ședinței,  

 sportivi/mecanici legitimați, lista acestora trebuie trimisă secretariatului FRK odată 

cu cererea pentru viza anuală. 

Un membru al F.R.K. (club sportiv afiliat definitiv) este reprezentat la Adunarea Generală 

de o persoană care va prezenta mandat semnat şi eventual  ștampilat de către preşedintele 

clubului respectiv.  

Până la data de 15 februarie, ora 11:00 puteți înainta propuneri pentru introducerea de 

noi puncte pe ordinea de zi. 
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