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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA
BIROULUI FEDERAL AL
COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC
din data de 23.07.2021, ora 16:00
Ca urmare a Convocării făcute de secretarul general în conformitate cu
prevederile art.22 pct.4 din Statutul Comitetului Național Paralimpic actualizat la zi si
autentificat cu nr.1691/02.04.2018 de notar public Prajanu Ioan-Claudiu din cadrul
Societatii Profesionale Notariale „Durnescu si Asociatii”;
Avându-se în vedere consemnările din cuprinsul Procesului verbal de ședință
întocmit de Cristina Bajenaru;
În prezența online a unui număr de 6 membrii ai Biroului Federal din totalul de 9,
respectiv Președinte-Salvia Marion Wood Lamont, Vicepreședinte-Ciprian Anton,
Secretar General-Florin Milciu, Director Tehnic: Anca Cherecheș, Membrii: Mărioara
Stănescu Claudiu Miu, întrunirea fiind declarată statutară conform 22 pct.4 din Statutul
CNP potrivit căruia Biroul Federal „este statutar constituit dacă la întrunire sunt prezenţi
cel putin 5 dintre membrii săi”, precum și a invitaților: salariata CNP Cristina Băjenaru și
consilierul juridic Cristina Timar,
În temeiul prevederilor art.22 pct.3 din Statut;
Biroul Federal al COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC
A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:
Art.1 – S-a supus la vot si s-au aprobat cu unanimitate de voturi :
a)modificarea și completarea ROF, art.9-Regulamentul de transfer, în conformitate cu
textul anexa 1 la Hotărârea BF;
b)completarea Modelului Cererii de afiliere (Anexa nr. 1 la ROF) și a Modelului cererii
de legitimare (Anexa nr.6 la ROF), sens în care s-a precizat ca pe această cerere se va
menționa că sportivul practică ”sportul pentru persoane cu nevoi speciale”, indiferent de
sportul/sporturile paralimpice la care va concura. Aceeași mențiune va fi înscrisă și pe
carnetul de legitimare.
c) redactarea formei actualizate a ROF, urmare modificărilor și completărilor aduse, și
publicarea integrală a documentului pe site-ul oficial CNP.
Art.2 – S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate transferul sportivului
Alexandru Bologa de la Clubul Sportiv Lamont la CSM Cluj-Napoca, în conformitate cu
dispozițiile art.9.3 alin.(2) lit.d) si alin.(3) din ROF, coroborate cu prevederile art.23 pct.3
lit.a), p) și t) din Statutul CNP, cu plata taxei duble de transfer.
Art.3 – S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate ridicarea suspendării
Clubului Sportiv Prometeu Zalău ca urmare a achitării la zi a cotizațiilor anuale restante,
în conformitate cu prevederile art.23 pct.3 lit. p) și t) din Statutul CNP
Prezenta hotărâre conține 2 anexe și va fi comunicată tuturor celor interesați prin
grija secretarului general și se va publica pe pagina oficială a Comitetului Național
Paralimpic, potrivit prevederilor statutare.
PREȘEDINTE,
SALVIA MARION WOOD LAMONT
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