CLUBUL SPORTIV SILVER FOX
PROCES VERBAL Nr. 13
Încheiat astăzi 19.02.2018 în Adunarea Generală ordinară a membrilor fondatori.
Sunt prezenti: Pantilimon Marius –presedintele clubului, Marton Alexandru,
Sonoc Felicia, Campurean Nicolae, Florin Firescu, Angelescu Paul, Pantilimon
Gheorghe.
Adunarea generala este statutara.
Au participat ca delegati radioamatori de la , Simeria,Brad, Hunedoara, Deva.
Domnul Pantilimon Gheorghe, în calitate de secretar declară deschise lucrările
adunării generale ordinare.
ORDINEA DE ZI:
1. Informarea consiliului director privind activitatea desfasurata in anul 2017.
2. Prezentarea realizarii bugetului si a bilantului contabil pentru anul 2017.
3. Aprobarea activitatii consiliului director pentru anul 2017.
4. Prezentarea si aprobarea planului de masuri pentru anul 2018.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului pentru anul 2018.
6. Aprobarea delegatilor pentru Adunarea Generala a FRR.
Dupa fiecare punct din ordinea de zi vor avea loc discutii.
7. Probleme organizatorice.
8. Aprobarea calendarului sportiv.
9.Discutii libere.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate Informarea prezentata de consiliul
director.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate realizarea Bugetului pentru anul
2017 si planul de buget pentru anul 2018.
.Se aproba ca delegat la adunarea generala a FRR a domnului Suta Ovidiu.
Florin Firescu a propus sa fie intocmit un act aditional din care sa rezulte ca in
statulul nostru avem si activitate de tineret.
In legatura cu repetorul de la Brad, vor fi luate masuri ca pana la data de 30 mai
sa fie instalat.
Popa Dorian sustine ca va forma o echipa pentru a realiza reparatiile la baza de la
Muncel.
Vom continua organizarea retelei de urgenta in colaborare cu ISU.
Se va studia posibilitatea confectionarii unei insigne a clubului.
Cotizaţia de membru pentru anul 2018 va fi de 20 lei pentru cei cu venituri şi 5 lei
pentru membrii fără venituri.
Se stabileste ca plata cotizatiei pentru anul curent sa se faca pana la data de 30 martie.
Probleme organizatorice
Domnul Purcaru Gheorghe si Bud Sorin nu mai pot fi active ca membri fondatori fiind in
conflict de interese. Domnul Socaci Marius este plecat definitiv din localitate.
In aceasta situatie, conform art. Nr. 13 din Regulamentul de organizare si functionare
acesti membri vor fi inlocuiti cu urmatorii membri asociati :

1. ANGELESCU PAUL
2. SUTA IOAN OVIDIU
3. GEORGESCU VIOREL
Propunerile au fost aprobate in unanimitate.
Domnul Pantilimon Gheorghe – secretar al Consiliului director, isi declina competentele
pe motive personale si de sanatate si propune pentru functia de secretar al Consiliului
director pe domnul Suta Ovidiu. Propunerea a fost aprobata in unanimitate.
Ordinea de zi fiind epuizată, adunarea se declară închisă şi se mulţumeşte celor
prezenţi pentru participare.
Consiliul Director
Pentru conformitate, secretar
Gheorghe Pantilimon.

