REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A
SEDINTELOR CLUBURILOR COLUMBOFILE DIN CADRUL
ASOCIATIILOR AFILIATE LA FNCPR
- ELABORAT IN VEDEREA ORGANIZARII IN MOD LEGAL SI STATUTAR A
ADUNARILOR GENERALE ALE ASOCIATIILOR AFILIATE LA FNCPR IN PERIOADA
15-08-2017- 25-09-2017 SI A CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR IN
DATA DE 14-10-2017-

CHESTIUNI PREALABILE
1. Prezentul regulament a fost intocmit cu respectarea intocmai a
Statutelor asociatiilor afiliate la FNCPR si cel al FNCPR SI ESTE
APLICABIL TUTUROR CLUBURILOR COLUMBOFILE CARE
AU ACTIVAT IN ANUL 2017 IN CADRUL ASOCIATIILOR
COLUMBOFILE AFILIATE LA FNCPR,
2. CLUB COLUMBOFIL- reprezinta o sucursala a asociatiei fara
personalitate juridica formata dintr-un numar de minim cincisprezece
membri columbofili, in baza dispozitiilor OG 26/2000 republicata si
actualizata, valabile la data adoptarii statutelor asociatiilor afiliate la
FNCPR,
3. MEMBRU COLUMBOFIL ACTIV- reprezinta o persoana fizica,
crescator de porumbei voiajori inscrisa intr-o asociatie columbofila,
membra a FNCPR, respectiv membru al unui club columbofil care
functioneaza in cadrul acestei asociatii , cu toate obligatiile financiare
achitate la zi, CARE PARTICIPA ACTIV IN CAMPIONATUL
JUDETEAN AL ASOCIATIEI AFILIATE LA FNCPR SI IN
CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL AL FNCPR,

4. MAJORITATEA SIMPLA A MEMBRILOR CLUBULUI
COLUMBOFIL - reprezinta jumatate plus unu , respectiv ½ plus unu,
din totalul membrilor clubului prezenti la vot,
5. MAJORITATEA ABSOLUTA A MEMBRILOR CLUBULUI
COLUMBOFIL - reprezinta jumatate plus unu , respectiv ½ plus unu,
din totalul membrilor clubului cu drept de vot,
6. PROCES VERBAL DE SEDINTA- reprezinta un act cu caracter
oficial în care se redau pe scurt discuțiile și hotărârile unei adunări
constituite la nivelul unei organizatii care functioneaza legal si statutar
7. Lista cluburilor columbofile active in cadrul FNCPR la nivelul anului
2017 va fi postata pe siteul federatiei si reprezinta Anexa nr.1 la acest
regulament.
8. FNCPR, AVAND IN VEDERE DATA ORGANIZARII
CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE RECOMANDA
ASOCIATIILOR AFILIATE SA DISPUNA ORGANIZAREA
SEDINTELOR CLUBURILOR AFILIATE IN PERIOADA 01-072017- 15-08-2017,
9. IN INTERVALUL 15-08-2017- 25-09-2017 VOR AVEA LOC
SEDINTELE ADUNARILOR GENERALE ALE ASOCIATIILOR
AFILIATE LA FNCPR, IN VEDEREA PREGATIRII
CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE,
10.In data de 15-10-2017 va avea loc Conferinta Nationala Columbofila (
de alegeri) a FNCPR.

CAPITOLUL I Convocarea sedintelor la nivelul cluburilor
columbofile.
ART. 1 Cluburi columbofile functioneaza ca sucursale ale asociatiilor
afiliate la FNCPR , fiind constituite prin hotararea Adunarii Generale a asociatiei
respective.
ART.2 Clubul columbofil isi desfasoara activitatea in cadrul asociatiei cu
un numar de minim cincisprezece crescatori activi la nivelul anului competitional
columbofil 2017, persoane care indeplinesc calitatea de membri columbofili ai
asociatiei.
ART.3 Identitatea cluburilor columbofile active din cadrul asociatiilor
afiliate la FNCPR la nivelul anului 2017, precum si datele de identificare ale
membrilor columbofili care activeaza in cadrul acestora se regaseste in
Programul National de Clasamente al FNCPR.

ART. 4 Cluburile columbofile desfasoara activitati date in competenta lor
de catre Adunarea Generala a asociatiei.
ART. 5 Cluburile columbofile sunt conduse de catre un CONSILIU
DIRECTOR, FORMAT DIN PRESEDINTE, RESPONSABIL TEHNIC
SPORTIV SI SECRETAR. Aceasta componenta standard poate fi suplimentata
cu alte functii de conducere, in cazul cluburilor cu un numar mare de membri
columbofili.
ART. 6 Presedintii cluburilor columbofile au obligatia sa convoace
sedinte la nivelul acestora in perioada 01-07-2017- 15-08-2017, avand in
vedere ca in perioada imediat urmatoare vor fi organizate Adunari Generale la
nivelul asociatiilor columbofile in cadrul carora isi desfasoara activitatea si , mai
mult Conferinta Nationala Columbofila a FNCPR.
ART.7 Convocarea sedintelor la nivel de cluburi se stabileste de catre
Consiliul Director, presedintele clubului fiind persoana care va duce la
indeplinire toate formalitatile legale si statutare specifice convocarii si
desfasurarii sedintei respective .
ART.8
Data convocarii sedintei clubului columbofil se stabileste de
catre Consiliul Director al acestuia si se comunica in scris, impreuna cu ordinea
de zi a sedintei, prin intermediul scrisorii recomandate, faxului, emailului, a siteului ASOCIATIEI in cadrul careia functioneaza clubul si prin convocator scris si
semnat de luare la cunostinta de membri clubului.
ART. 9 Convocarea sedintei se face cu cel putin 7 ( sapte) zile inainte de
data desfasurarii acesteia, fiind convocati toti membrii columbofili care isi
desfasoara activitatea in cadrul acestui club.
ART.10 La data la care va fi postat pe siteul oficial al FNCPR regulamentul
in cauza vor fi anexate inscrisuri din care vor rezulta identitatea cluburilor
afiliate la asociatiile columbofile, membre ale FNCPR, identitatea membrilor
fiecarui club columbofil, precum si numarul de membri care POT FI
desemnati de catre cluburile columbofile in Adunarea Generala a asociatiei
unde isi desfasoara activitatea curenta.( CALCULUL SE VA EFECTUAT,
AVAND IN VEDERE NUMARUL DE MEMBRI COLUMBOFILI ACTIVI AI
FIECARUI CLUB COLUMBOFIL LA NIVELUL ANULUI 2017)

ART. 11 Ordinea de zi A SEDINTEI CLUBULUI COLUMBOFIL va
include in mod imperativ urmatoarele puncte:
 constatarea intrunirii cvorumului de sedinta,( majoritatea absoluta a
membrilor activi ai clubului)
 aprobarea ordinii de zi a sedintei, DUPA CAZ MODIFICAREA
ACESTEIA,
 alocutiunea presedintelui clubului columbofil,
 desemnarea unei comisii formate dintr-un numar de trei persoane pentru
intocmirea procesului- verbal,
 prezentarea aspectelor legale si statutare referitoare la desfasurarea
sedintelor Adunarilor Generale ale asociatiilor unde sunt afiliate aceste
cluburi,sedinte care vor avea loc in perioada 15-08-2017- 25-09-2017,
 desemnarea delegatilor cluburilor care urmeaza sa participe la
sedinta Adunarii generale a asociatiei,desfasurata in perioada 1508-2017-25-09-2017,
 adoptatea unor decizii care vizeaza activitatea organizatorica si tehnic
sportiva a clubului columbofil.

CAPITOLUL II
columbofile.

Desfasurarea sedintelor la nivelul cluburilor

ART. 12 Cvorumul de desfasurare al acestor sedinte de club este de
jumatate plus unu din totalul membrilor activi ai clubului. ( majoritatea absoluta a
membrilor activi ai clubului)
ART. 13 Lucrarile sedintei clubului sunt conduse de catre un prezidiu ,
ales din randul delegatilor participanti la sedinta.
ART. 14 Hotararile la nivelul clubului se iau cu votul deschis sau secret
al majoritatii simple a membrilor clubului. ( respectiv jumatate plus unu, din
totalul membrilor clubului prezenti la vot). Votul prin corespondenta sau prin
imputernicire , respectiv procura speciala nu este admis.
ART. 15 Secretariatul sedintei organizate la nivelul clubului columbofil
va redacta procesul verbal scris, in forma lizibila, care va cuprinde urmatoarele
aspecte:
modalitatea si data convocarii sedintei,
anul ,luna, ziua si locul desfasurarii sedintei,

numarul si datele de identificare ale membrilor clubului prezenti la sedinta (
numele si prenumele, seria si numarul BI/CI, domiciliul, numarul de telefon si
dupa caz adresa de email),
componenta prezidiului sedintei organizate de clubul respectiv,
ordinea de zi a sedintei in forma votata, de membrii prezenti,
aspecte evidentiate din dezbaterile si luarile de cuvant ( scurte consideratii),
continutul hotararilor adoptate,
identitatea delegatilor care vor reprezenta clubul columbofil in Adunarea
Generala a asociatiei unde este afiliat acest club,
alte activitati desfasurate in cadrul sedintei.
ART. 16 Presedintele si secretarul clubului ( dupa caz responsabilul
tehnic sportiv al clubului sau un membru al clubului desemnat in cursul
desfasurarii sedinte de majoritatea simpla a membrilor) au obligatia intocmirii (
scrierii efective) a acestui proces verbal de sedinta, in care vor fi stipulate
cerintele imperative mentionate la articolul anterior, fiind in semnat olograf de
catre toti cei prezenti. In mod facultativ se va aplica stampila clubului
columbofil respectiv.
ART. 17 Procesele verbale incheiate in sedintele organizate la nivelul
fiecarui club afiliat la asociatia columbofila vor fi arhivate si transmise in copie
catre secretariatul ASOCIATIEI unde este afiliat clubul respectiv, anexate la
procesul verbal al sedintei clubului.Copiile acestor procese verbale vor fi
conformate cu originalul sub semnatura olografa a presedintelui clubului
respectiv si al secretarului sau responsabilului tehnic- sportiv al acestui club.
ART. 18 Aceste procese verbale vor fi descarcate in Programul National
de Clasamente al FNCPR in pagina asociatiei in care activeaza clubul, fiind
creata astfel o sectiune speciala a acestei pagini.Termenul stabilit pentru
descarcarea acestora este de zece zile de la data desfasurarii sedintei clubului
columbofil.
ART.19 Norma de reprezentare aplicata cluburilor columbofile in vederea
participarii membrilor desemnati sa reprezinte clubul in Adunarea Generala a
asociatiei VA FI APLICATA CONFORM STATUTELOR ASOCIATIILOR
AFILIATE, IN FUNCTIE DE NUMARUL DE MEMBRI ACTIVI AI
ASOCIATIEI, UNDE CLUBUL RESPECTIV ISI DESFASOARA
ACTIVITATEA.( numarul de membri care urmeaza a fi desemnati de catre
cluburi in Adunarea Generala a asociatiei va fi comunicat de catre FNCPR PRIN
PROGRAMUL NATIONAL DE CLASAMENTE- inscris anexa la acest
regulament)

ASTFEL NUMARUL TOTAL DE DELEGATI DESEMNATI DE
CLUBURILE AFILIATE TREBUIE SA FIE PROPORTIONAL IN MOD
EXACT CU NUMARUL TOTAL DE MEMBRI ACTIVI AI ASOCIATIEI
RESPECTIVE
 un delegat la fiecare diviziune de 5 membri columbofili (1-5 membri-1
delegat, 8-10 membri---2 delegati, 13-15 membri---3 delegati, etc) in cazul
asociatiilor columbofile in cadru carora activeaza un numar mai mic de
150 membri columbofili, PROPORTIA FIIND APLICATA AFERENT
CLUBURILOR COMPONENTE,
 un delegat la fiecare diviziune de 10 membri columbofili(1-10 membri—1
delegat, 15-20 membri---2 delegati, 25-30 membri -3 delegati, etc) in cazul
asociatiilor columbofile in cadru carora activeaza un numar cuprins intre
de 151- 400 membri columbofili, PROPORTIA FIIND APLICATA
AFERENT CLUBURILOR COMPONENTE,
un delegat la fiecare diviziune de 30 membri columbofili(1-30 membri—1
delegat, 30-40 membri---2 delegati, 50-60 membri -3 delegati, etc) in cazul
asociatiilor columbofile in cadrul carora activeaza un numar mai mare de 400
membri
columbofili,PROPORTIA
FIIND
APLICATA
AFERENT
CLUBURILOR COMPONENTE,
ART. 20
PREZENTUL REGULAMENT DE ORGANIZARE SI
DESFASURARE A SEDINTELOR CLUBURILOR COLUMBOFILE DIN
CADRUL ASOCIATIILOR AFILIATE LA FNCPR
A INTRAT IN
VIGOARE INCEPAND CU DATA ADOPTARII SALE, RESPECTIV 20-062017 URMAND A FI POSTAT PE SITEUL OFICIAL AL FNCPR IN DATA
DE 26-06-2017.
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