COMITETUL NAȚIONAL PARALIMPIC
Str. Vasile Conta nr. 16, parter, sector 2, CF 4203814,
Dos.nr.11/F/2002 - T.B.SECTIA a IV-a CIVILA

PROCES VERBAL AL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
din data de 01 aprilie 2022 Ora 12:00
Adunarea Generala Ordinară a COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC (C.N.P) cu sediul în
București, sector 2, Str. Vasile Conta nr. 16, parter, a fost convocată pentru data de Ol aprilie 2021 ora
12:00, prin adresa nr. 73/01.03.2022 transmisă prin e-mail tuturor structurilor sportive membre în
conformitate cu prevederile art. 15 din Statutul actualizat al Comitetului Național Paralimpic autentificat
cu nr. 1691 din 02.04.2018 de notar public Prăjanu Ioan-Claudiu-S.P.N.”Durnescu și asociatii'
Ședința este deschisă de d-nul vicepreședinte Ciprian Anton care adresează câteva cuvinte celor
prezenti.Acesta face cunoscută situția cvorumului. Conform delegațiilor aferente și semnăturilor din
tabelul de prezență se constată că la ora de începere a ședinței din totalul de 34 de membrii afiliati, 33 de
membrii au drept de vot, iar prezenți sunt 15 reprezentanți ai membrilor afiliați cu drept de vot.
Conform prevederilor art. 17 pct. 2 din Statutul actualizat al C.N.P. „Adunările Generale ale CNP
(ordinare, ordinare de alegeri sau extraordinare) sunt statutare și pot lua decizii valabile în prezența a
jumătate plus unul din totalul membrilor cu drept de vot, iar deciziile se iau cu votul a jumătate plus unul
din numărul celor prezenți.
Potrivit disp.art.15 pct.6 din Statutul actualizat al C.N. P ”1n cazul în care la prima ședin!â nu este
întrunit cvorumul, Biroul Federal decide reconvocarea adunării care trebuie să aiba loc în maxim 15 zile
de la data stabilită pentru prima ședin!ă. Adunarea reconvocată poate avea loc și în aceeași zi și în aceeași
locație, dacă s-a prevazut acest lucru în convocatorul transmis inițial membrilor afilia!i. La adunarea
reconvocată pot fi luate decizii valabile indiferent de numarul reprezentantilor cu drept de vot prezen!i la
aceasta.
In aceste condiții, având în vedere și precizarea expresă din cuprinsul convocatorului declară
ședința închisă, urinând ca lucrările să fie reluate la ora 13:00, când adunarea va putea lua decizii valabile
indiferent de numărul celor prezenți.
Prezentul proces verbal va constitui anexa nr. 2 la procesul verbal al adunării reconvocate, care se
va desfășura începand cu ora 13:00.
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