CONVOCATORUL CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A UFCR 2020
ORDINEA DE ZI A SEDINTEI DESFASURATE IN DATA DE 01-11-2020
Consiliul Director al UFCR, întrunit în mod legal și statutar în baza atribuțiunilor conferite de
prevederile art. 23, lit. E, coroborate cu prevederile art. 19, pct. 1-3 din Statutul UFCR, convoacă sedința
CONFERINȚEI NAȚIONALĂ COLUMBOFILĂ A UFCR pentru data de 01-11-2020.
Sedința se va desfășura în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de Organizare și Desfășurare a
Conferinței Naționale a UFCR, document și validat de catre Consiliul Director al UFCR și care va fi postat pe
siteul oficial al asociației în data de 19-10-2020.
Lucrările Conferinței Naționale Columbofile se desfășoară în mun. București, CENTRUL
EXPOZIȚIONAL ROMEXPO, cu sediul în Bd. Mărăști, nr. 65-67, sector 1, cod poștal 011465, în data de 0111-2020, începând cu ora 10.00.
Ordinea de zi a sedinței a fost stabilită, în conformitate cu prevederile art. 19, pct. 3 din Statutul UFCR
de către membri Consiliului Director, ca fiind următoarea:
1. Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegaților desemnați, membri asociați în cadrul UFCR și
al Comisiei de validare a candidaturilor înregistrate pentru funcțiile din cadrul organelor de conducere,
execuție și control ale UFCR.
2. Alegerea componenței PREZIDIULUI CONFERINȚEI NAȚIONALE A UFCR,
3. Prezentarea raportului de activitate al UFCR, pentru perioada 01-01-2020- 01-11-2020.
4. Prezentarea Raportului anual financiar al UFCR. Dezbateri asupra conținutului acestui raport financiar.
5. Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a UFCRR. Dezbateri asupra conținutului.
6. Alegerea Consiliului Director al UFCR
7. Consiliul director este alcătuit din 15 membri, aleși prin vot secret pe baza candidaturilor depuse în scris,
îndeplinind următoarele atribuțiuni:
1. Președinte,
2. Primvicepreședinte - Președinte al Comisiei Nationale de disciplină,
3. Vicepreședinte - Președinte al Comisiei standard,
4. Vicepreședinte - Responsabil tehnic - Președinte al Comisiei tehnice columbofile,
5. Vicepreședinte - Responsabil columbodroame - Președinte al Comisiei pentru columbodroame,
6. Vicepreședinte - Responsabil cu reprezentarea internațională,
7.Vicepreședinte - Președinte al Consiliului presedinților filialelor și responsabil administrativ,
8. Membru - Responsabil cu promovarea columbofiliei și departamentul marketing,
9. Membru - Responsabil cu problemele sanitar veterinare și al Comisiei antidoping,
10. Membru - Responsabil cu organizarea Expoziției Naționale Columbofile,
11. Membru - Responsabil cu Clubul Gold,
12. Membru - Responsabil financiar,
13. Membru - Responsabil cu relaționarea asociației cu filialele columbofile,
14. Membru - Responsabil departamentul media și comunicare,
15. Secretar general.
Cererile de depunere a candidaturilor vor fi transmise la sediul UFCR, PÂNĂ LA DATA DE 25-10-2020
prin următoarele modalități:
- poștal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul UFCR, situat în mun. Bucuresti, str.
Fagaras, nr. 14, sector 1,

- prin Fax – 021.310.13.75,
- pe adresa de email: office@fcpr.ro,
- pentru a fi declarat eligibil, fiecare candidat trebuie să trimită un proiect și să aibă adeziunea a minim 10 filiale
sau asociații de profil care susțin proiectul său. Adeziunile se trimit pe aceiași adresă de mail până în
25.10.2020.
8. Alegerea Comisiei Tehnice Columbofile a UFCR.
Comisia Tehnică Columbofilă este alcatuită dintr-un număr de nouă membri care exercită următoarele funcții
și atribuțiuni:
-Președinte,
-Secretar
-Membri - șapte membri, dintre care doi membri aleși de Conferința Națională Columbofilă și cinci desemnați
de provinciile menționate în Statut și validați de Conferința Națională Columbofilă,
9. Alegerea Comisiei Naționale de Disciplină a UFCR.
Comisia Națională de Disciplină a UFCR este alcătuită dintr-un număr de șapte membri:
-Președinte,
-Secretar,
-Membri- cinci persoane alese de Conferința Națională Columbofilă.
10. Alegerea Comisiei de Cenzori a UFCR
Comisia de Cenzori a UFCR este alcătuită dintr-un număr de trei membri:
-Președinte
-Membri - doi membri aleși de Conferința Națională a UFCR.
11. Validarea rezultatelor procedurii de alegeri la nivelul Consiliului Director Comisiei Tehnice
Columbofile, Comisiei Naționale de Disciplină și Comisiei de Cenzori ale UFCR.
12. Diverse.

Data: 15.10.2020

CONSILIUL DIRECTOR AL UFCR

