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CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A FNCPPAMR
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 27-06-2021
Consiliul Director al FNCPPAMR, reprezentat prin Gătejescu Alexandru Florian,
în baza atribuțiunilor conferite de prevederile art. 81, art. 82 si art. 83, coroborate
cu prevederile art. 45 si art. 46, din Statutul FNCPPAMR, convoacă ședința
ADUNĂRII GENERALE pentru data de 27-06-2021.
Lucrările Adunării Generale a FNCPPAMR se vor desfășura în mun. BRAȘOV, Str.
Petofi Sandor, nr. 27, jud. BRAȘOV - Hotel Kolping (SALA ADOLPH KOLPING), în
data de 27-06-2021 (Duminica), începând cu ora 11:00.
Premergător ședinței Adunării Generale, în ziua de sâmbăta 26.06.2021,în aceeași
locație, începând cu ora 14:00, vor avea loc ședințele Secțiilor de specialitate ale
FNCPPAMR după cum urmează:
1. Ședința Secție Porumbei – Sala Transilvania (vor participa exclusiv membrii
Secției Porumbei)
2. Ședința Secție Păsări de Curte si Păsări de Colivie – Sala Banat (vor participa
exclusiv membrii Secției Pasări de Curte)
3. Ședința Secție Iepuri – Sala Moldova (vor participa membrii Secției Iepuri
precum și delegați din partea asociațiilor membre FNCPPAMR care au în
componență și secție de iepuri)
Ulterior ședințelor pe Secții va avea loc ședința Consiliului Director al
FNCPPAMR începând cu ora 17:30 în sala Moldova.
Ordinea de zi a ședinței a fost stabilită, în conformitate cu prevederile art. 55, din
Statutul FNCPPAMR de către membrii Consiliului Director, ca fiind următoarea:
1. Constituirea Comisiei de validare a delegaților, desemnați de asociațiile
afiliate la FNCPPAMR și prezentarea raportului acesteia;
2. Alegerea componenței Prezidiului Adunării Generale a FNCPPAMR;
3. Prezentarea raportului de activitate al Președintelui FNCPPAMR;
4. Prezentarea raportului de activitate al Secretarului General al Federației;
5. Prezentarea bilanțului financiar pe anul 2020;
6. Prezentarea raportului întocmit de cenzorul Federației;
7. Prezentarea raportului de activitate al Președintelui Secției Porumbei
- Prezentare culegere standarde rase de porumbei
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- Prezentare situație recensământ 2020
- Alte subiecte;
8. Prezentarea raportului de activitate al Președintelui Secției Păsări de Curte
- Prezentare culegere standarde palmipede
- Prezentare situație recensământ 2020
- Alte subiecte;
9. Prezentarea raportului de activitate al Președintelui Secției Iepuri
- Validare numire Președinte Comisie Standardizare Iepuri
- Validare regulamente Secție Iepuri
- Prezentare situație recensământ 2020
- Alte subiecte;
10.Dezbaterea propunerilor de modificare a statutului FNCPPAMR;
11.Dezbateri privind adoptarea Regulamentului de aderare pentru Cluburi
Specializate;
12.Organizarea Expoziției Naționale a României ediția 2021;
13.Completarea Comisiei de disciplina a FNCPPAMR;
14.Completarea Comisiei de cenzori a FNCPPAMR;
15.Prezentarea modelelor de legitimații de membru FNCPPAMR;
16.Primirea de noi membri;
17.Diverse;
DATE ORGANIZATORICE ALE ADUNĂRII GENERALE:
1. La ședință vor participa delegații desemnați de asociațiile afiliate, în conformitate cu
dispozițiile statutare în vigoare,respectiv art. 50-53,cu mențiunea că asociațiile care
desemnează delegați la Adunarea Generală au obligația să achite cotizația anuală ,
în cuantumul stabilit pentru anul 2021 (200 lei/secție),
2. Fiecare asociație afiliată va fi reprezentată de câte o singură persoană, având în
vedere respectarea imperativă a dispozițiilor art. 68 din statutul FNCPPAMR, precum
și normelor de protecție și distantare socială, impuse de pandemia de covid19 și
starea de alertă, instituită la nivelul României.
3. ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE ART. 68, ALIN. 1 DIN STATUTUL MODIFICAT LA
ADUNAREA GENERALĂ 2019 ȘI VALIDAT DE INSTANȚA DE JUDECATĂ:„FIECARE
MEMBRU AL FEDERAȚIEI NAȚIONALE A CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI, PĂSĂRI ȘI
ANIMALE MICI DIN ROMÂNIA ARE DREPTUL SĂ EXPRIME UN NUMĂR DE VOTURI
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ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE LA CARE PARTICIPĂ, ÎN FUNCTIE DE NUMARUL
SECȚIILOR PENTRU CARE ESTE ACHITATĂ COTIZAȚIA ANUALĂ ”
4. Identitatea delegaților desemnați legal și statutar de către asociațiile afiliate va fi
făcută publică până în data de 20-06-2021 pe site-ul oficial al FNCPPAMR. În acest
sens reprezentanții legali ai asociațiilor membre vor transmite către Secretariatul
General
până
pe
19.06.2021,
la
adresa
de
poștă
electronică
secretariat@fncppamr.ro împuternicirile persoanelor nominalizate să îi reprezinte
în cadrul Adunării Generale.
Un model de împuternicire poate fi descărcat de pe portalul web al Federației :
www.fncppamr.ro/organizare/documente .
5. PERSOANELE ÎMPUTERNICITE SĂ REPREZINTE UN CLUB SAU O ASOCIAȚIE MEMBRĂ
FNCPPAMR VOR FI OBLIGATORIU MEMBRE ALE CLUBURILOR SAU ASOCIAȚIILOR
RESPECTIVE.
6. Delegații vor prezenta la intrarea în sala de ședință cartea de identitate și
împuternicirea dată de asociația unde activează ca membru în anul 2021.
7. Împuternicirile date de conducerea asociațiilor și semnate de președintele acestora,
vor fi arhivate de Secretariatul FNCPPAMR.
8. Orice propunere referitoare la modificarea structurii ordinii de zi a ședinței,
aprobata de Consiliul Director al FNCPPAMR, pe care un membru afiliat ( asociație)
dorește să o înscrie pe ordinea de zi detaliată a ADUNĂRII GENERALE A FNCPPAMR
va fi transmisă în scris, până la data de 20-06-2021, pe adresa de email
secretariat@fncppamr.ro , împreună cu motivarea temeinică a acesteia din punct
de vedere legal și statutar, pentru a fi anunțată în continutul ordinii de zi.
Prezentul convocator, împreună cu ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a
FNCPPAMR va fi postat pe siteul oficial al federației, în data de 27-05-2021, cu
respectarea termenului legal de convocare de 30 de zile.
Data:

Semnătura:

27.05.2021

Alexandru Florian Gătejescu
Președinte F.N.C.P.P.A.M. România
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