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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 23.09.2018, în ședința comună C.D. – C.N.S. – C.N.J.D.A.L., cu participarea
următorilor membri:
-

Bondilă Emil, președinte interimar U.C.P.R.

-

Cercel Lucian, vicepreședinte tehnic-sportiv

-

Bițu Viorel, vicepreședinte cu probleme organizatorice

-

Ungureanu Cosmin, președinte C.N.J.D.A.L.

-

Dr. Popescu Dan, președinte comisia de arbitri

-

Adam Gheorghe, consilier juridic

-

Militaru Ion, secretar.

Ordinea de zi:
1. Stabilirea datei ședinței Adunării Generale a U.C.P.R.
2. Fixarea datei Expoziției Columbofile a U.C.P.R.;
3. Stabilirea cuantumului cotizației și prețul inelelor genealogice pentru anul 2019;
4. Prezentarea de către C.N.S. a situației dosarelor omologate pentru sezonul competițional
Maturi 2018;
5. Prezentarea procesului-verbal cu abaterile constatate la dosarele de concurs Maturi 2018
omologate până în prezent și înaintate către C.N.J.D.A.L. pentru luarea măsurile ce se impun,
conform R.N.S.;
6. Prezentarea de către C.N.J.D.A.L. a măsurilor care s-au luat cu privire la abaterile constatate
de către C.N.S. la dosarele omologate Maturi 2018;
7. Propuneri de completări ale R.N.S. ce se impun pentru a nu mai da posibilitatea interpretării
unor articole din Regulamentul Național Sportiv;
8. Prezentarea răspunsului de către C.N.J.D.A.L. la adresa înaintată de către dl. Oncescu
Laurențiu, membru al C.S.C. Cândești, DB.
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În deschiderea ședinței, dl. Președinte al U.C.P.R., Bondilă Emil, pune în discuție faptul că la
convocarea acestei ședințe nu au dat curs invitației următorii membri ai Consiliului Director:
președintele C.N.S., dl. Dumitru Victor, vicepreședintele cu relații internaționale, dl. Rasoveanu
Florin, prim-vicepreședintele interimar, dl. Toader Dorin. De asemenea, la ședință nu s-a prezentat
nici un membru din componența C.N.S., for care avea de prezentat situația dosarelor omologate,
procesul-verbal cu abaterile constatate la dosarele omologate de la concursurile cu maturi 2018,
precum și măsurile care se impun și care au fost luate de către C.N.S.
În lipsa acestora, nu s-au putut prezenta nici propunerile de completare a R.N.S. pentru evitarea
interpretării greșite a unor norme și articole din R.N.S.
Ordinea de zi:
1. Se pune în discuție stabilirea datei Adunării Generale. S-au luat în analiză datele 27-28 octombrie
și 8-9 noiembrie 2018. Prin vot unanim a fost stabilită data de 28.10.2018.
2. Cu privire la data Expoziției Columbofile a U.C.P.R., a fost unanim aprobată data de 08.12.2018.
Celelalte detalii vor fi stabilite în următoarea ședință a Consiliului Director și, respectiv, în cadrul
următoarei Adunări Generale.
3. S-au analizat detaliile de costuri privind achiziția de inele genealogice aferente anului 2019, în final
adoptându-se în unanimitate ca propunerea pentru Adunarea Generală să aibă în vedere prețul de
0,70 lei / bucată, motivul fiind cursul Euro și scumpirea la furnizor.
La art. 8, lit. (d) și (e) din R.N.S., domnul Bondilă Emil propune prețul unic de 10 lei / inel. Acest inel
poate fi folosit atât pentru ”Derby-ul inelelor de fond cu puii de porumbel”, cât și pentru ”Campionatul
inelelor de fond pentru porumbeii yearlingi”.
Din suma rezultată se vor achita taxele legale, apoi se va face premierea în bani a primilor 5
porumbei pe județ. Iar cuantumul alocat premierii va fi 50% pentru derby pui și 50% pentru fond
yearling.
După deliberare, propunerea este aprobată în unanimitate de Consiliul Director, urmând a fi supusă
și aprobării Adunării Generale.
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În continuare, se propune cuantumul cotizației aferente anului 2019. Dl. Bondilă propune cotizația de
50 de lei, sumă în care sunt incluse:
1. taxa de curierat - transport dosare de concurs;
2. în prețul cotizației, fiecare membru va primi și un inel cu serie specifică, cu care poate
participa atât la derby pui, cât și în campionatul fond yearling.
După deliberare, propunerea este aprobată în unanimitate de Consiliul Director, urmând a fi supusă
și aprobării Adunării Generale.
Punctele 4, 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi nu au putut fi dezbătute din cauza neparticipării membrilor
C.N.S. la ședință.
8. S-a analizat adresa d-lui Oncescu Laurențiu, dându-se un răspuns în scris la cele solicitate în
conformitate cu hotărârea Adunării Generale din 11.03.2018.
În afara ordinii de zi, s-au mai propus următoarele:
Dl. Bițu Viorel propune înmânarea cupelor aferente expoziției în cadrul acestui eveniment, iar
premierea campionatului în cadrul mesei festive pentru a scurta perioada alocată decernării premiilor
în timpul banchetului.
Drept pentru care s-a redactat prezentul înscris, conform Registrului de procese-verbale al Consiliului
Director.
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