Procesul Verbal al Adunarii Generale din data de 18.05.2016

Avand in vedere ca pentru punctul “K” de pe ordinea de zi a Adunarii Generale din data de 18.05.2016
(alegerea a doi vice-presedinti pentru completarea componentei Comitetului Director) nu au fost
intrunite conditiile de cvorum conform articolului 30 alin 3 din statutul FRT pentru desfasurarea
adunarii generale, Comitetul Director in conform. cu articolul 30 alin. 3, ultima teza (daca nici in acest
caz nu se pot lua hotarari din cauza neintrunirii numarului suficient de membri cu drept de vot se va
convoaca in termen de 30 de zile o noua Adunare Generala de alegeri unde hotararile se vor adopta cu
numarul de membri afiliati care participa si au drept de vot.) din Statutul FRT.

Comitetul Director convoaca o noua Adunare Generala marti, 14.06.2016, la CNT, la ora 13:00, cu
aceeasi ordine de zi, respectiv:

(K) Alegerea a doi Vicepresedinti pentru completarea componentei Comitetului Director, mandatul
acestora fiind de un an, respectiv pana la data desfasuraii Adunarii Generale de alegeri din anul 2017,
conform art. 30 alin.(3), art. 32 din Statutul FRT ;
(L) Desemnarea Presedintelui federatiei sa intreprinda demersurile necesare, in fata tuturor
autoritatilor, institutiilor si instantelor competente, pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii
Generale, sa semneze toate documentele necesare pentru efectuarea mentiunilor, inclusiv actele
aditionale la Actul Constitutiv , Actul Constitutiv modificat si sa indeplineasca orice alte formalitati
cerute de lege in acest scop, in conformitate cu art. 70 din Statutul FRT, OG nr. 26/2000, Legii nr.
69/2000, precum si dispozitii legale;
(M) Aprobarea procesului verbal oficial al Adunarii generale conform art 34 alin. (2) litera p) din
Statutul FRT.
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