Raport
la Congresul Nr. XX al FMF din 19 august 2022
privind aprobarea procesului verbal al Congresului precedent al F.M.F.
sub nr. XIX, din 22 ianuarie 2021
Doamnelor gi Domnilor, stimaJi delegati!

Dupd cum cunoagteli, in Agenda Congresului Nr. XX aL FMF, este inclusd
chestiunea cu privire la: Aprobarea procesului verbal al gedintei Congresului
precedent, de dare de seamd qi alegere a organelor de conducere a FMF sub Nr. XIX,
din 22 ianuarie 2022. i.r conformitate cu prevederile statutului Federa{iei
Moldovenegti de Fotbal gi anume a art. 34.4, procesele verbale ale gedinlei
Congresului trebuie sd fie semnate de cdtre Secretarul General qi urmeazd a fr
aprobate la urmdtoarea gedintd a Congresului FMF.

Astfel la Congresul precedent conform prevederilor art. 34.2 din statut, a fost
instituit secretariatul responsabil de perfectarea procesului verbal al gedinlei
Congresului, compus din 3 membri, gi anume delegalii: Grigoriev Sergiu, Abajeru
Aurel qi Gincu Oleg, care au perfectat gi au semnat procesul verbal al celui de-al
XIX-lea Congres al FMF, in care au fost reflectate toate lucrdrile gi deciziile
adoptate.

Vreau s5 menjionez cd procesul verbal al Congresului precedent, nr.XIX al FMF, a
fost intocmit in corespundere cu prevederile noastre statutare qi a legislaliei
Republicii Moldova cu privire la organizatiile necomerciale, este deplin gi corect,
corespunde intocmai tuturor con{inuturilor imprimdrilor video gi stenogramei care
s-a frcut, a fost semnat de cdtre membrii secretariatului numiti de cdtre Congres gi
Secretarul General al FMF, a fost contrasemnat de cdtre Pre;edintele Congresului,
Domnul Gheorghe Cirlan, reflectd tot mersul lucrdrilor, rezultatele votdrilor qi toate

deciziile care sau luat.
Procesul verbal al Congresului precedent, precum gi toate deciziile gi actele de
organizare sau petrecere a acestuia, au fost prezentate spre verificare gi au fost
inregistrate la AgenJia Servicii Publice a R.M. Astfel legalitatea gi corespunderea
acestuia conform cerinlelor legisla{iei nalionale de profil gi a statutului FMF, a fost
confirmat de cdtre autoritatea de stat competentd.

inbazacelor expuse mai sus, propun ca in temeiul art.34 a\in.4 din statutul FMF, sd
aprobali procesul verbal al celui de-al XIX-lea Congres al FMF, de dare de seamd qi
alegere a organelor de conducere ale FMF, din 22 ianuarie 2022, gi sE puneJi
chestiunea aceasta la vot.
Ruslan Berzoi -

inte FMF

