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REGULAMENT
de votare prin mijloace electronice a membrilor cu drept de vot
din cadrul Clubului Sportiv „Asociația Alergotura”
în vederea alegerii organelor de conducere și control
CAP. I. ORGANELE A CĂROR ALEGERE ESTE SUPUSĂ PREZENTULUI REGULAMENT
Art.1 Adunarea Generală a Clubului Sportiv „Asociația Alergotura”, denumită în continuare
”Alergotura”, alege, prin vot secret, egal şi liber următoarele organe de conducere:
a) Consiliul Director 2021 – 2023;
b) Președintele 2021 – 2023;
c) Comisia de cenzori 2021 – 2023.
CAP. II. ADUNAREA GENERALĂ A CLUBULUI SPORTIV „ASOCIAȚIA ALERGOTURA”
– ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
Art. 2 (1) Alergotura este formată din toţi membrii cu drept de vot ai asociației.
(2) Potrivit Statutului Alergotura au drept de vot membrii activi de la data Adunării Generale,
precum și membrii seniori. În acest sens, Președintele Asociației va întocmi o listă care va
cuprinde toți membrii cu drept de vot. Lista astfel întocmită se va afişa la sediul Alergotura,
într-un loc vizibil și pe website-ul www.alergotura.ro în termen de 5 (cinci) zile de la data
anunţării datei alegerilor.
(3) Orice membru Alergotura care deține drept de vot potrivit Statutului și nu se regăsește
înscris pe lista membrilor cu drept de vot, va formula de îndată o cerere prin care va solicita
înscrierea pe listă. Cererea se va adresa Președintelui Asociației și va fi soluționată în
termen de 5 zile.
(4) Votul exercitat în cadrul Adunării Generale este egal, secret şi liber exprimat.
Art. 3 (1) Convocarea Adunării Generale se va face de către Președintele Asociației,
conform hotărârii Consiliului Director, în care se va arăta ziua și ora Adunării, modalitatea de
desfășurare a Adunării, ordinea de zi. Convocarea va fi adusă la cunoștința tuturor membrilor
Alergotura, prin afişare, cu cel puţin 30 zile înainte de data stabilită pentru prima convocare.
(2) Adunarea Generală este legal constituită numai dacă, la prima convocare, participă
jumătate plus unu din numărul membrilor. Cvorumul legal se va stabili raportat la numărul
total al voturilor exprimate de fiecare membru cu drept de vot.
(3) În cazul în care, la cea dintâi convocare, nu se întruneşte majoritatea prevăzută la alin.
(2), Adunarea Generală se reconvoacă la o dată ulterioară. Președintele Asociației se va
îngriji să îndeplinească procedura de reconvocare, în cazul în care, prin anunţul de
convocare iniţială a Adunării, nu s-a adus la cunoştinţă publică faptul că Adunarea Generală
se va reconvoca la o anumită dată şi într-o anumită locaţie, în cazul în care, la prima
convocare, nu se întruneşte majoritatea cerută.
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CAP. III. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
Art. 4 Pentru a fi ales membru al Consiliului Director, candidatul trebuie să îndeplinească,
cumulativ, următoarele condiţii:
a) să dețină calitatea de membru senior în cadrul Alergotura;
b) să nu dețină funcția de cenzor în cadrul Alergotura, cele două fiind incompatibile.
Art. 5 Pentru a fi ales Președinte Alergotura, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ,
următoarele condiţii:
a) să dețină calitatea de membru senior în cadrul Alergotura;
b) să nu dețină funcția de cenzor în cadrul Alergotura, cele două fiind incompatibile.
Art. 6 Pentru a fi ales membru al Comisiei de cenzori, candidatul trebuie să nu dețină funcția
de membru al Consiliului Director sau Președinte în cadrul Alergotura, acestea fiind
incompatibile cu funcția de cenzor.

CAP. IV. VOTUL DESFĂȘURAT PRIN MIJLOACE ELECTRONICE
Art. 7 Atât în cazul adunării generale ordinare sau extraordinare, Consiliul Director poate
hotărî ca votul să se desfăşoare prin mijloace electronice. În această situaţie, cvorumul va fi
stabilit în raport cu numărul total al membrilor Alergotura care şi-au exprimat opţiunea de vot.
Art. 8 Opțiunea de vot se poate exercita doar personal, nefiind posibilă reprezentarea sau
delegarea.
Art. 9 Consiliul Director va aduce la cunoștința membrilor Alergotura, cu minim 15 zile
înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală, procedura de votare prin mijloace
electronice, regulamentul privind utilizarea platformei electronice alese în vederea votării,
care va conţine garanţii cu privire la securitatea şi corectitudinea procesului de vot şi de
respectare a secretului votului în cazul adunării generale de alegere a organelor de
conducere și control a Asociației Alergotura.
Art. 10 Votul electronic se va desfășura prin intermediul platformei Google Forms.
Art. 11 Fiecare membru cu drept de vot va primi formularul de vot, personal, prin e-mail, cel
mai devreme cu 24 de ore înainte de deschiderea sesiunii de vot și cel mai târziu în
dimineața zilei în care este deschisă sesiunea de vot până la 09:30.
Art. 12 Formularul de vot va conține 3 opțiuni de votare respectiv pentru:
(i)
alegerea membrilor Consiliului Director,
(ii)
alegerea Președintelui,
(iii)
alegerea Comisiei de Cenzori.
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Art. 13 Procedura de votare presupune următoarele etape:
a) accesarea de către membrul cu drept de vot a formularului de vot comunicat prin email,
b) exprimarea votului se va putea realiza o singură dată oricând în intervalul orar
10:00 – 18:00 în cadrul platformei Google Forms;
c) votul va fi exprimat în baza numelui și prenumelui membrului cu drept de vot și a
numărului legitimației Alergotura;
d) votul va fi exprimat de către membru pentru fiecare opțiune de votare prin apăsarea
chenarului/ chenarelor în care este/sunt înscris/înscrise numele și prenumele
candidatului/ candidaților dorit/doriți, după caz;
e) după exprimarea votului, platforma Google Forms va afișa un mesaj de tipul ”Votul
dvs. a fost înregistrat”;
f) accesarea platformei Google Forms va fi posibilă și după ce membrul a votat fără
posibilitatea de a mai exercita dreptul de vot / schimba votul expirmat;
g) orice vot exprimat după intervalul orar va fi anulat.
Art. 14 Fiecare membru cu drept de vot va fi informat, prin e-mail, atât cu privire la votul
exprimat, cât și cu privire la închiderea sesiunii de vot.
Art. 15 (1) După închiderea sesiunii de vot, voturile înregistrate prin intermediul platformei
Google Forms vor fi gestionate de căte o persoană care nu face parte din Alergotura.
(2) Desemnarea persoanei care numără voturile membrilor va fi efectuată de către Consiliul
Director, cu minim 3 zile înaintea desfășurării Adunării Generale.
(3) Persoana care numără voturile are următoarele atribuţii:
a) stabilește numărul total de voturi exprimate, în baza căruia calculează și stabilește dacă
a fost îndeplinit cvorumul legal, stabilește numărul de voturi anulate prin dublare și,
respectiv, stabilește numărul de voturi înregistrate de fiecare candidat, în baza opțiunilor
exprimate în formularul transmis;
b) întocmeşte procesul-verbal aferent Adunării Generale și respectiv a procedurilor de
alegere a membrilor Consiliului Director, a Președintelui și a Comisiei de cenzori, după
caz;
c) procesul-verbal va cuprinde următoarele elemente:
- data şi locul întocmirii;
- numărul total de voturi valabil exprimate şi numărul de voturi nule/anulate/abțineri;
- numărul de voturi obţinut de fiecare candidat în parte, cu aşezarea acestora în
ordinea strictă a voturilor obţinute;
- semnătura persoanei desemnate.
d) comunică procesul-verbal aferent procedurii de alegere către Consiliul Director în
vederea publicării acestuia pe website-ul Alergotura și la sediul Alergotura.
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