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CONVOCATOR 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Statut la data de 27.02.2016 

orele 1000, se convoacă la Casa Tineretului din Târgovişte Adunarea Generală a 

U.C.P.R. cu următoarea ordine de zi: 

- Excluderea de membri, asociaţii, cluburi, etc. 

- Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;  

- Alegerea si revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;  

- Afilierea de noi cluburi/asociaţii columbofile profesioniste; 

- Nominalizarea membrilor de onoare şi a membrilor emeriţi; 

- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil; 

- Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale a Uniunii; 

- Aprobarea rapoartelor de activitate ale organelor de conducere si ale 

Comisiei de cenzori; 

- Aprobarea Codului Columbofililor si alte reglementari interne; 

- Alte probleme de interes pentru care este necesara aprobarea Adunarii 

Generale. 

Întrucât în februarie 2016 îşi încetează de drept mandatul actuala 

conducere, se organizează alegerea unui nou Consiliu Director (C.D.) pentru 

perioada 2016 – 2020 format din: 

- Preşedintele UCPR; 

- Prim-vicepreşedintele UCPR; 
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- Vicepreşedintele cu probleme organizatorice-administrative; 

- Vicepreşedintele cu probleme tehnic-sportive; 

- Vicepreşedintele cu probleme relaţii internaţionale; 

- Preşedintele Comitetului Naţional Sportiv; 

- Preşedintele Comisiei Naţionale juridice de disciplină, arbitraj şi litigii; 

- Preşedintele Corpului Naţional de Arbitrii; 

- Doi membri supleanţi. 

Membrii supleanţi vor înlocui titularii funcţiilor de mai sus pentru care 

prezentul Statut nu prevede înlocuitori cât şi pentru titularii de funcţii în caz de 

demisie. 

Un membru afiliat poate să-şi depună candidatura numai pentru o singură 

funcţie din cele menţionate anterior. 

Poate candida orice membru UCPR: 

- cu vechime de minimum 3 ani; 

- cu o bună reputaţie în rândul columbofililor; 

- care nu a suferit sancţiuni pentru abateri sau fapte de natură 

columbofilă; 

- care nu a suferit condamnări penale sau civile (pe propria 

răspundere). 

Până la data de 20.02.2016 orele 1600 candidaţii îşi vor anunţa în scris 

opţiunea la secretariatul UCPR, cererea purtând antetul, nr. de înregistrare, 

semnătura preşedintelui şi ştampila clubului unde activează(elemente oligatorii).

În acelaşi mod îşi va înainta obligatoriu şi programul său privind 

dezvoltarea sportului columbofil profesionist, lipsa programului anulează de 

drept candidatura. Candidatul validat va prezenta în faţa Adunării Generale un 

curriculum vitae cu accent sportiv columbofil şi programul său, acesta 



(candidatul) putând răspunde întrebărilor lămuritoare privind persoana şi 

activitatea sa columbofilă. 

Au drept de vot reprezentanţii cluburilor afiliate la UCPR conform normei 

de reprezentare. 

Norma de repezentare va fi dată de numărul de membri/club care au 

achitat cotizaţia către UCPR până la data de 31.12.2015. 

Prezenţa în sală se va permite conform nominalizărilor aflate la 

secretariatul UCPR (art. 10 Statut). 

Votul va fi dat pe buletinul de vot pentru fiecare funcţie în parte, votantul 

având posibilitatea de a alege prin încercuirea pe buletin a numărului de ordine 

a candidatului dorit. Orice alta însemnare pe buletinul de vot va duce la anularea 

acestuia. 

Câştigător este candidatul care a obţinut jumătate plus unu din voturile 

legal exprimate. În caz contrar se va apela la al doilea tur de scrutin între primii 

doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi în primul tur. Câştigă 

cel care a acumulat cele mai multe voturi. 

Buletinele de vot vor fi înmânate sub semnătură fiecărui elector în parte 

de către comisia formată din 3-5 membri reprezentanţi aleşi ad-hoc în timpul 

Adunării Generale, comisie condusă de Secretarul UCPR Militaru Ion. 

Aceeaşi comisie va proceda şi la numărarea şi validarea voturilor precum 

şi declararea candidaţilor câştigători. 

Eventualele contestaţii vor fi soluţionate pe loc de o comisie aleasă şi 

condusă de dl. Consilier Juridic Adam Gheorghe – jurist UCPR. 




