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Nr.  228 / 26.07.2017 
 

 

PROCES VERBAL  

al ședinței de Consiliu Director al U.C.P.R. 

 desfășurată în data de 22.07.2017, la sediul U.C.P.R. din Târgoviște. 

 

Au fost prezenți:  

Bondilă Emil, președinte interimar 

Dumitru Victor, președinte C.N.S. 

Toader Dorin, prim-vicepreședinte interimar 

Bițu Viorel, președinte interimar cu probleme organizatorice 

Cercel Lucian, vicepreședinte cu probleme tehnic-sportive 

Cosmin Ungureanu, președinte C.N.J.D.A.L. 

Militaru Ion, secretar 

Lazăr Luminița, contabil 

Adam Gheorghe, jurist U.C.P.R., invitat 

 

Ordinea de zi: 

1. Premierea celor două etape derby organizate de U.C.P.R.: Kumiala (Polonia) și 
Malta (Letonia); 

2. Diverse.  

 

La primul punct al ordinii de zi, dl. Președinte al C.N.S. prezintă situația 

cheltuielilor efectuate cu ocazia desfășurării celor două etape derby.  

Se aprobă în unanimitate alocarea sumei de 1,5 lei / porumbel îmbarcat 

membrilor comisiilor de îmbarcare.  

Se aprobă cheltuielile de transport, după cum urmează: 
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- 4435 km x 1,8 lei = 7983 lei fără TVA pentru transportatorul derby Malta, 

număr de înmatriculare AG-74-JAN; 

- 3169 km x 2,4 lei = 7605,6 lei fără TVA pentru transportatorul derby Kumiala, 

număr de înmatriculare PH-01-POR   

- 3019 km x 2,6 lei = 7849,4 lei fără TVA pentru transportatorul derby Kumiala,  

număr de înmatriculare DB-31-UNU. 

- Total transport derby Malta și Kumiala: 23.438 lei fără TVA 

Pentru derby Kumiala, se aprobă pentru comisiile de îmbarcare, 

sigilare/desigilare și responsabili de zonă alocarea sumei de 7.493 lei (4995 p. x 1,5 

lei). 

Pentru derby Malta, se aprobă pentru comisiile de îmbarcare, sigilare/desigilare 

și responsabili de zonă alocarea sumei de 1.434 lei fără TVA (956 p. x 1,5 lei). 

Propunerile au fost supuse la vot și aprobate în unanimitate.  

 

Situația premierilor pentru cele două etape derby: 

- se aprobă premierea d-lui Banu Constantin cu suma de 5.000 lei pentru 

servicii de programare IT la derby Malta și derby Kumiala; 

- se aprobă valoarea trofeelor PRIMUS INTER PARES, în sumă de 2094,12 lei 

fără TVA pentru ambele etape derby; 

- se aprobă cheltuieli pentru consumabile în sumă de 373 lei; 

- se aprobă cheltuieli pentru deplasări – transport case de marcat – în sumă 

de 458 lei, pentru ambele etape derby; 

- se aprobă suma de 600 lei – cheltuieli convorbiri telefonice; 

- se supune aprobării raportul asupra situației financiare a celor două etape 

derby, conform anexei atașate. Consiliul aprobă în unanimitate.  

- se aprobă premierea organizatorilor cu suma totală de 3305 lei  - suma 

urmând a fi repartizată de președintele C.N.S.  

- se împarte suma alocată din buget de 30.000 lei net la numărul de porumbei 

aparținând membrilor U.C.P.R., îmbarcați pentru cele două etape derby. Se 

aprobă în unanimitate. Premierea se va face pentru fiecare județ în parte. 

 

Dl. președinte al C.N.S. reamintește Consiliului și propune ca porumbeii 

neanunțați într-o oră de la sosire în prima zi de concurs să nu fie introduși în 

clasamentul etapelor derby, conform procesului verbal de anunțare și Anexei 7. 

Propunerea este votată și aprobată în unanimitate.  
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Punctul 2 – Diverse 

1. Doamna contabil prezintă Referatul, cu propunerea de clasare-declasare a 

unor bunuri materiale și scăderea acestora din gestiune (cataloage, inele cu locaș 

pentru cip, inele simple și tichete de proprietate). Propunerile sunt supuse la vot și 

aprobate în unanimitate.  

2. Doamna contabil prezintă situația financiară la zi, solicitând aprobarea 

rectificării bugetului, ca urmare a identificării unor venituri suplimentare în sumă de 

10.000 (zece mii) lei, aceștia urmând a fi repartizați pe  subcapitolul ”Premiere Consiliu 

Director”, conform aprobării Adunării Generale.  

3. Se propune diminuarea capitolului ”Obiecte inventar” cu suma 3.000 (trei mii) 

lei și repartizarea acestora la capitolul ”Cheltuieli cu concesionarea terenului, impozit 

clădire, asigurări”. 

4. Se propune diminuarea capitolului ”Cheltuieli obiecte inventar” cu suma de 

5.000 (cinci mii) lei și suplimentarea capitolului ”Cheltuieli  telefon, internet, prestări 

servicii” cu suma de 5.000 (cinci mii) lei.  

5. Se propune alocarea sumei de 15.000 (cincisprezece mii) lei pentru premierea 

C.N.S., aferentă activității anilor 2016-2017, suma urmând a fi bugetată la următoarea 

rectificare bugetară. Consiliul aprobă în unanimitate propunerea prezentată.  

6. În legătură cu inelele ce urmează a fi achiziționate pentru anul 2018, s-a votat 

în unanimitate:  

- culoarea inelului: galben-auriu închis; 

- cantitate: 500.000 (cinci sute mii) bucăți; 

- însemnele U.C.P.R. și sigla F.C.I.  

- textul (font, dimensiune) același ca în 2017.  

7. Se stabilește termenul limită de depunere a listelor de start pe suport de 

hârtie, fișe aferente sezonului competițional Pui 2017. Termenul este 30.07.2017, 

conform prevederilor R.N.S.  

Tehnicii sportivi ai cluburilor obligatoriu vor centraliza listele de start (pui) ale 

membrilor în format electronic. Acestea vor fi ulterior transmise clasificatorilor agreați 

pentru a fi introduse în programul de clasamente al U.C.P.R. Termenul limită de 

trimitere a fișelor de start în format electronic către clasificatori este 10.08.2017.   

8. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu F.N.C.P.R. pentru 

combaterea fraudelor în activitatea columbofilă.  

 

 

Președinte interimar al U.C.P.R. 

BONDILĂ EMIL 


