ASOCIATIA
CHINOLOGICA
ROMANA®

CIRCULARA Nr. 3 din 13.02.2009
Vă rugăm să luaţi notă de prevederile în vigoare cu privire la procedura de înfiinţare a cluburilor naţionale care doresc să adere la
Asociaţia Chinologică Română:
CIRCULARA Nr.1/10.01.2003
Prin prezenta va reamintim procedura de înfiintare a cluburilor nationale aprobata de Consiliul Director A.Ch.R. în data de
01.12.2001.
PROCEDURA
Grupul de initiativa redacteaza si depune la secretariatul A.Ch.R. proiectul de statut si regulamentele aferente;
Dupa obtinerea avizului preliminar, grupul de initiativa transmite tuturor asociatiilor membre A.Ch.R. adrese însotite de
documentatia aferenta (proiect de statut, proiect regulamente si avizul preliminar al Consiliului Director A.Ch.R.);
· Aceste adrese vor contine obligatoriu locul si data desfasurarii adunarii constitutive;
· Convocarea se face cu minimum 30 de zile înainte prin scrisoare recomandata si borderou de expediere a corespondentei,
precum si prin publicarea unui anunt în doua cotidiane de circulatie nationala;
· Numarul minim al membrilor fondatori trebuie sa fie de 21, acestia putând reprezenta cel putin 3 zone geografice, fiecare din
aceste zone fiind situate la cel putin 200 km distanta una de alta;
· A.Ch.R. poate trimite un delegat la Adunarea Generala constitutiva si la oricare din adunarile generale ale clubului;
· Demersurile pentru obtinerea personalitatii juridice a clubului se pot începe numai dupa avizul de principiu din partea A.Ch.R.
cu privire la statut si regulamente. Totodata, A.Ch.R. verifica convocatorul si procesul verbal al Adunarii Generale constitutive;
· Statutul clubului va contine obligatoriu urmatoarea formulare: "Clubul….este membru al Asociatiei Chinologice Române",
apartenenta nefiind conditionata (ex.nu se accepta formulari de genul: "Clubul…. este membru al asociatiei nationale care
face parte din FCI");
· Fiecare club va înainta la sfârsitul anului, un raport de activitate în baza caruia Consiliul Director va decide pastrarea calitatii
de membru A.Ch.R. De asemenea, daca numarul minim de membri acceptati scade, Consiliul Director poate decide
retragerea calitatii de membru A.Ch.R.;
· Orice modificare a statutului sau a regulamentelor clubului trebuie supusa avizarii A.Ch.R.
Cerinte minime: existenta unui sediu si a unui calculator cu imprimanta.
·
·

In acelaşi timp, solicităm tuturor cluburilor membre A.Ch.R. să expedieze la Secretariatul A.Ch.R., până la data de 28.02.2009
următoarele documente:
· raportul de activitate pe anul 2008;
· regulamentele de selecţie ale clubului
· statutul în vigoare (copie Xerox)
· data ultimei adunări generale.
Aceste documente se pot expedia pe adresa A.Ch.R. după cum urmează:
·

la adresa poştală: A.Ch.R., C.P.262 – O.P.12, Bucureşti 014750
sau

·

la nr de fax: 0213161321
sau

·

la adresa de mail: office@ach.ro
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