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Nr. 692 din 07 martie 2016 
 

Către, 
Structurile sportive afiliate la Federaţia Română de Yachting 

Spre ştiinţă, 
  Delegat MTS, dl. Profesor Viorel Tomescu 

Referitor la: 
Adunarea Generală Anuală a Federaţiei Române de Yachting 

Stimaţi Colegi 

Prin prezenta, în conformitate cu Statutul Federaţiei Române de Yachting şi cu Actul 

Adiţional la Statut art. 30(1), Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting convoacă şi vă 
invită să participaţi la Adunarea Generală Anuală a Federaţiei Române de Yachting pentru anul 

2015, care se va desfăşura ȋn data de 09 aprilie 2016 la Bucureşti la sediul Ministerului Tineretului 

şi Sportului etaj 8 cu începere de la ora 11.30. 

Gasiţi ataşate atât ordinea de zi a Adunării Generale a Federaţiei Române de Yachting cât şi 
materialele (raportul de activitate pe anul 2015, raportul financiar pe anul 2015, raportul comisiei de 

cenzori pentru anul 2015, bugetul pentru anul 2016, strategia FRY 2016-2024 şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare FRY) care vor fi supuse discutării şi aprobării Adunării Generale a 

Federaţiei Române de Yachting şi situaţia dreptului de vot la Adunarea Generală Anuală a 

structurilor sportive afiliate la Federaţia Română de Yachting. Ȋn conformitate cu politica de mediu 

a Federaţiei Românde de Yachting, materialele nu vor fi tipărite ci vor fi transmise, către structurile 

sportive afiliate, doar ȋn format electronic şi vor fi postate pe site-ul oficial al Federaţiei Române de 

Yachting - www.fry.ro. Menţionăm că, pentru optimizarea timpului de desfăşurare a Adunării 
Generale Anuale a Federaţiei Române de Yachting, materialele nu vor fi citite ȋn plenul adunării. 
Acestea vor fi doar discutate şi supuse aprobării, prin vot, Adunării Generale a Federaţiei Române 

de Yachting. Vă rugăm ca până cel mai târziu 21 martie 2016 ora 16.00 să ne transmiteţi 
observaţiile dumneavoastră asupra acestor documente precum şi numele delegaţilor dumneavoastră. 
Vă rugăm să aveţi în vedere că persoana ȋnsărcinată să reprezinte cu drept de vot o structură 
sportivă afiliată trebuie să prezinte la ȋnceperea Adunării Generale Anuale a Federaţiei Române de 

Yachting o delegaţie de reprezentare şi drept de vot conform modelului unic ataşat (modelul unic de 

delegaţiei de reprezentare şi drept de vot va fi postat şi poate fi descărcat în format editabil de pe 

site-ul oficial al Federaţiei Române de Yachting – www.fry.ro). 

Cu speranţa că ne vom întâlni la adunarea generală FRY. 

Cu stimă 

 Federaţia Română de Yachting 

Secretar Federaţie 

Dan Mitici 

 


