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EXPLICITARE CONVOCATOR pentru ADUNAREA GENERALA A FEDERATIEI 

ROMANE DE TENIS din data de 02.11.2017 

 

1.Avand in vedere ca Adunarea Generala convocata pentru data de 06.04.2017 

a fost amanata prin Ordin al Ministrului Tineretului si Sportului, Adunarea 

Generala convocata pentru data de  02.11.2017 va avea aceeasi ordine de zi 

cuprinsa in Adunarea Generala amanata, cu toate efectele ce decurg potrivit 

amanarii. 

 

2.Cvorumul necesar pentru desfasurarea Adunarii Generale se raporteaza la 

numarul de 362 de membri cu drept de vot,  convocati pentru data de 

02.11.2017, astfel: 

a)In cazul in care pe data de 02 noiembrie 2017 nu va fi intrunit cvorumul de 

catre AG, pentru punctele (4), (5), (6), (7), (8), (9) (10) de pe ordinea de zi, 

respectiv 242 de membri afiliati cu drept de vot, se aplica art. 30 alin 1 si 2 din 

Statutul FRT , motiv pentru care se va convoca o noua Adunare Generala a doua 

zi, pe data de Vineri, 03 noiembrie 2017, ora 12,00 in aceelasi loc (RAMADA 

PARC HOTEL &RAMADA PLAZA HOTEL, situat  in Bucuresti , bld. Poligrafiei nr.3-5, 

sector 1 – Sala Terra, cu aceeasi ordine de zi, din care se elimina,  punctele 

(11),(12), (13), (14). 

b)In cazul in care pe data de 02 noiembrie 2017 nu va fi intrunit cvorumul de 

catre AG  pentru punctele  (11), (12), (13), (14) de pe ordinea de zi, respectiv 242 

de membri afiliati cu drept de vot, se aplica art. 30 alin 3 din Statutul FRT , motiv 

pentru care se va convoca o noua Adunare Generala, avand ca ordine de zi 

punctele (1), (2), (3), (11), (12), (13),(14),(15),(16), data si locul desfasurarii 

acesteia urmand a fi comunicate conform art. 27 si art. 30 alin 3 din Statutul FRT. 


