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ORDINE DE ZI 
a Adunării Generale a Federaţiei Române de Yachting 

care se va desfăşura ȋn data de 05 aprilie 2014 
 

 
1. Propuneri şi vot deschis pentru stabilirea secretariatului Adunării Generale a Federaţiei 

Române de Yachting (trei persoane). 
2. Propuneri şi vot deschis pentru stabilirea componenţei unei comisii formate din 3 (trei) 

persoane ȋnsărcinată cu numărarea şi validarea voturilor la punctele din ordinea de zi care 
necesită votarea. 

3. Validarea, pe baza delegaţiei scrise, emisă de structura sportivă, afiliată la Federaţia Română 
de Yachting, care i-a desemnat, a reprezentanţilor cu drept de vot. 

4. Prezentarea, de către preşedintele Federaţiei Românde de Yachting, a situaţiei prezenţei 
delegaţilor cu drept de vot. 

5. Verificarea qvorumului pentru a stabili dacă Adunarea generală de alegeri a Federaţiei 
Române de Yachting este statutară sau nu. 

6. Validarea prin vot deschis a ordinii de zi propuse. 
7. Discuţii asupra materialelor (raport de activitate pe anul 2013, raport financiar pe anul 2013, 

raportul cenzorului pentru 2013, buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 şi proiectul 
strategic pe termen mediu al Federaţiei Române de Yachting) care vor fi supuse la vot. 

8. Validarea prin vot deschis a raportului de activitate pe anul 2013. 
9. Validarea prin vot deschis a raportului financiar pentru anul 2014. 
10. Validarea prin vot deschis a raportului cenzorului pentru anul 2013. 
11. Descărcarea de sarcini a Consiliului Federal al Federaţiei Române de Yachting pentru 2013. 
12. Validarea prin vot deschis a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Federaţiei 

Române de yachting. 
13. Validarea prin vot deschis a proiectului strategic pe termen mediu al Federaţiei Române de 

Yachting. 
14. Discuţii diverse. 
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