Proces verbal
al Adunarii Generale din 11.03.2011

Presedintele Federatiei Romane de Gimnastica, domnul Adrian Stoica,
deschide lucrarile Adunarii Generale anuntand prezenta a 40 delegati, ceea ce
reprezinta mai mult de 2/3 din structurile afiliate cu drept de vot, adunarea fiind
statutara.
Se saluta prezenta la Adunarea Generala a doamnei Doina Melinte,
presedinte ANST, precum si a domnului Puia Garba, director general in cadrul
ANST.
Se supune la vot ordinea de zi care a fost trimisa din timp structurilor
afiliate, dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea procesului verbal al Adunarii Generale Ordinare a
Federatiei Romane de Gimnastica pe 2010;
2. Afilieri, suspendari, excluderi;
3. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2010 al Federatiei Romane
de Gimnastica;
4. Aprobarea raportului contabil si a raportului comisiei de cenzori pe
anul 2010;
5. Aprobarea planului de activitati al Federatiei pe anul 2011;
6. Diverse.
Adunarea Generala a aprobat in unanimitate ordinea de zi.
Conform prevederilor Statutului, se propune desemnarea si aprobarea
comisiei de redactare a procesului verbal si a comisiei de numarare si validare a
voturilor.
Cu unanimitate de voturi Adunarea Generala a aprobat comisia de redactare
a procesului verbal, formata din domnii }tefan Hargalas si Vasile Chiorean,
precum si a comisiei de numarare a voturilor, formata din urmatorii: Olga
Didilescu, Iosif Hidi si Adriana Lescovar.
La punctul 1 de pe ordinea de zi, presedintele Federatiei adreseaza adunarii
intrebarea daca sunt observatii la procesul-verbal al Adunarii Generale din anul
2010, publicat in buletinul federatiei pe anul 2011. Nefiind observatii, se supune
la vot procesul-verbal, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 de pe ordinea de zi se da cuvantul domnului Mircea Apolzan,
secretar general.
Se mentioneaza ca nu exista cereri de noi afilieri.
Se supune votului Adunarii Generale excluderea din federatie a structurilor
care timp de 3 ani nu au avut activitate si nu si-au onorat obligatiile financiare,
conform art. 63 lit c din statului federatiei.
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Adunarea Generala a aprobat excluderea din cadrul structurilor sportive
afiliate la federatie cu 40 de voturi (unanimitate) a clubului sportiv « Palatul
Copiilor » din Bucuresti.
Deasemenea, pentru neplata cotizatiei pe anul 2010, conform art. 52 din
Statut, se aproba de catre Adunare Generala suspendarea Liceului cu Program
Sportiv « Petrache Triscu » din Craiova si a Clubului Sportiv Buftea.
La punctul 3 de pe ordinea de zi, domnul Adrian Stoica a prezentat adunarii
raportul de activitate al federatiei pe anul 2010, evidentiind rezultatele
competitionale pe plan international si pe plan national, subliniind contributia
cluburilor si a antrenorilor la rezultele fiecarei discipline.
Se consulta adunarea daca sunt intrebari sau completari pe marginea
raportului prezentat.
Nefiind interventii, se supune votului raportul de activitate al federatiei pe
anul 2010, raport care este aprobat cu unanimitate de voturi de cei prezenti.
La punctul 4 de pe ordinea de zi, domnul Mircea Apolzan prezinta raportul
contabil privind modul cum a fost realizat bugetul de cheltuieli pe capitolele
aprobate, pentru anul 2010.
Deasemenea, domnul Aurica Leon a prezentat raportul comisiei de cenzori
pe anul 2010, propunand Adunarii Generale sa accepte descarcarea de gestiune
pe anul respectiv.
Nefiind observatii, se supun pe rand la vot cele doua rapoarte, care au fost
aprobate cu unanimitate de voturi de Adunarea Generala.
{n continurea lucrarilor adunarii, la punctul 5 al ordinii de zi, se supune la
vot planul de activitate al federatiei pe anul 2011, plan care a fost distribuit in
prealabil delegatiilor prezenti. S-au cerut propuneri si observatii la planul
prezentat.
Nefiind propuneri sau observatii, Adunarea Generala a aprobat cu
unanimitate de voturi planul de activitati al federatiei pe anul 2011.
{n continuare, se da cuvantul doamnei Doina Melinte, presedinte ANST,
care a subliniat realizarile federatiei pe anul 2010, felicitand federatia si
antrenorii pentru munca depusa si rezultatele obtinute si exprimandu-si regretul
ca bugetul anului 2011 nu poate satisface toate nevoile pentru pregatirea si
participarea la competitii, fiind mult mai mic decat in anii precedenti. Se remarca
revenirea cuplului Bellu-Bitang la conducerea lotului olimpic feminin, incepand
cu vara anului 2010, precum si incercarile de reintoarcere in activitatea
competitionala a unor gimnaste.
Domnul Adrian Stoica multumeste doamnei Doina Melinte pentru sprijinul
acordat gimnasticii, precum si pentru cuvintele de apreciere adresate gimnasticii
si federatiei.
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La punctul Diverse, presedintele federatiei intreaba adunarea daca doreste
cineva sa ridice probleme la acest punct.
Au luat cuvantul:
- D-na Doina Olaru, presedinta Asociatiei Judetene de Gimnastica
Prahova; semnaleaza problema salii de gimnastica a CS Petrolul
Ploiesti, in pericol de a fi demolata, solicitand federatiei si ANST
sa se implice pentru a impiedica acest fapt;
- D-l Ioan Stan, director CSS Resita; sublineaza lipsa de motivatie
pentru cei care lucreaza in gimnastica, lipsa de echipament si de
fonduri pentru premiere sportivi/antrenori pentru rezultate
deosebite, fondurile existente fiind acordate numai pentru
participarea la competitii oficiale. In aceiasi masura, ar dori ca
federatia sa se implice mai mult in cursurile de perfectionare
pentru antrenori (eventual organizare cursuri zonale sau cu
implicarea unui anumit club din provincie) si solicita ajutor
metodic pentru tinerii antrenori. Aduce la cunostiinta Adunarii
Generale despre situatia internatului si cantinii CSS Resita, care
au trecut in proprietatea Inspectoratului Judetean Caras-Severin,
lipsind clubul de venituri proprii;
- D-l Cornel Agop, presedintele Asociatiei Judetene de Gimnastica
Bacau; solicita lamuriri asupra sumei repartizate de DJST Bacau
pentru aceasta asociatie sportiva care nu poate fi folosita pentru
cantonamente si echipament. Domnul Puia Garba ii raspunde
acestuia, lamurind toate aspectele legate de finantarea acestor
structuri sportive. In aceiasi masura, cere lamuriri federatiei
pentru scopul platii cotizatiei anuale catre FRG. Domnul Adrian
Stoica prezinta explicatii privind scopul platii cotizatiei anuale
catre federatie;
- D-l Lucian Popa, presedintele Asociatiei Judetene de Gimnastica
Arad: prezinta situatia salii de gimnastica de la Arad, in concret
procesul de preluare a acesteia de catre autoritatile locale si
schimbarea destinatiei ei
{n finalul Adunarii Generale, domnul Adrian Stoica, presedintele federatiei,
multumeste celor prezenti pentru participare si pentru activitatea depusa in 2010
si ureaza succes in activitatea din 2011.
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}tefan Hargalas
Vasile Chiorean
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