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Nr. 759/16.08.2022 
 

CONVOCATOR 
 

  
Prin prezenta, vă informăm că, Adunarea Generală Ordinară de alegeri a FRHG va avea loc joi, 15.09.2022, 

orele 12,00, la Hotel Sport din cadrul Complexului Naţional Sportiv Lia Manoliu. 

 

Ordinea de zi: 

1. Alegerea preşedintelui FRHG. 

2. Alegerea a doi vicepreședinți FRHG. 

3. Alegerea a opt membri ai Biroului Federal FRHG. 

4. Alegerea Cenzorului. 

5. Alegerea Comisiilor Centrale. 

 

Pentru funcțiile alese persoanele candidate trebuie să îndeplinească condițiile impuse de Statutul FRHG, dintre 

care menționăm următoarele: 

- Posedă cetăţenie română, au domiciliu stabil în România, nu au avut antecedente penale sau nu sunt în 

curs de cercetare penală. 

- Au probitate morală şi sunt ataşate hocheiului pe gheaţă românesc. 

- Au fost propuse de cel puțin unul dintre membrii afiliați la FRHG. 

 

 

Dosarele candidaților trebuie să cuprindă înscrisurile stabilite prin Statutul FRHG și se depun în condițiile 

prevăzute de Statutul  FRHG, la sediul FRHG din Complexul Naţional Sportiv Lia Manoliu, Bd. Basarabia nr 37 – 

39, sector 2, București. 

 

Vă rugăm să transmiteţi la FRHG prin fax şi email delegaţiile reprezentanţilor dvs cu drept de vot. Acestea vor 

conţine: antetul clubului, data şi număr de ieşire, semnătura şi ştampila conducerii clubului (președinte/director)  

copie act de identitate al reprezentatului cu drept de vot. 

 

Au drept de vot structurile afiliate la FRHG care îndeplinesc condițiile prevăzute de Statutul FRHG.  

 

Numele delegaților cu drept de vot trebuie comunicate în scris, prin fax sau email la secretariatul FRHG, conform 

Statutului FRHG. Delegații se vor prezenta la AG Ordinară de alegeri cu delegațiile în original, emise de către 

reprezentantul legal al structurii sportive + CI. 

 

 

 

 

mailto:office@rohockey.ro

