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CATRE
Presedintele CLUBULUI “VOIAJORUL TINOSU”
18 Aprilie 2012
Urmare adresei dvs. catre Consiliul Director al UCP prin care solicitati reafilierea
clubului “Voiajorul Tinosu” in cadrul UCP si afilierea acestuia pe planul de zbor al clubului
“Viitorul Darmanesti” va precizam urmatoarele:
-

-

-

-

Urmare transferarii tuturor membrilor clubului dvs. la FRSC, in sedinta Adunarii Generale a
UCP din data de 25.02.2012, clubul “Voiajorul Tinosu” a fost dezafiliat prin votul exprimat in
unanimitate de catre membrii delegati prezenti.
In data de 31.03.2012 a avut loc o noua sedinta a Adunarii Generale, avand ca scop principal
alegerea noului Consiliu Director al UCP, insa desi pe ordinea de zi a fost cuprinsa si afilierea
de noi cluburi (de altfel a si existat un club care a solicitat afilierea la UCP si a fost primit prin
votul exprimat in unanimitate de catre membrii delegati prezenti) nu am avut nicio solicitare
din partea clubului dvs. in acest sens.
In conf. cu art. 11 din Statutul UCP mentionam ca afilierea de noi cluburi precum si
excluderea de membrii sau cluburi este, in exclusivitate, de competenta Adunarii Generale
intrunita in prima sesiune a anului, respectiv in lunile ianuarie – februarie.
Conf. art. 15 din Statutul UCP, invocat de catre dvs. in adresa transmisa UCP, se precizeaza
clar si fara echivoc ca “Consiliul Director conduce activitatea UCP ducand la indeplinire
hotararile Adunarii Generale. Intre doua sesiuni ale Adunarii Generale ale UCP, Consiliul
Director are deplina imputernicire sa decida asupra oricarei probleme referitoare la
activitatea UCP, pe baza hotararilor Adunarii Generale si in deplina concordanta cu scopul
si obiectivele UCP”.

In conformitate cu cele precizate va comunicam ca solicitarea dvs. de a reprimi Clubul
“Voiajorul Tinosu” in cadrul UCP in anul competitional 2012, nu se aproba, intrucat in acest
caz Consiliul Director ar incalca Statutul UCP prin nerespectarea hotararilor Adunarii
Generale.
Intelegand dragostea si pasiunea pentru sportul columbofil si din dorinta de a da
posibilitatea practicarii lui, recomandam membrilor fostului club “Voiajorul Tinosu”, in
temeiul art. 4 lit. c – reguli speciale din RNS, sa se inscrie la cluburile cele mai apropiate de
crescatoriile acestora cu acordul Adunarii Generale ale cluburilor respective, urmand ca in
sedinta Adunarii Generale din prima sesiune a anului 2013 sa solicitati reafilierea clubului
“Voiajorul Tinosu” la UCP.
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