
- schimbarea sediului AJF in altd tocalitate
- schimbarea scopului AJF; - .r-:
- dizolvarea AJF; ..,. l'"' -: -

(3) Se vor putea adopta hotirAri gi cu majoritatea simpli a voturilor membrilor prezenli (numirul.'cel
mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate), daci Adunarea Generali decide astfel. ln aceastii
situalie, ablinerile de la vot nu sunt numirate. Daci se realizeaze egalitate de voturi, se reia
procedura de votare pini la oblinerea majoriti$i simple.
(4) Face exceptie, de la prevederile alin. 2 de mai sus, Adunarea Generali desfigurati potrivit art.29,
alin. 2 din prezentul Statut, in cadrul cireia o hotirAre validi poate fi luati numai daci intrunegte
majoritatea absoluti a voturilor membrilor afiliali prezenli. /
(5) Hotiririle se adopti prin vot deschis (prin ridicarea miinii - legitimaliei de vot) sau secret (cu

buletin de vot), in raport de modalitatea aprobati de Adunarea Generali.
(6) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot.
(7) Hotiririle Adunirii Generale se certifici prin semnitura pregedintelui AJF gi intri in vigoare in
termen de 15 zile de la data la care au fost adoptate. 

'Jn 
cazuri speciale, Adunarea Generali poate

stabili o alti dati pentru intrarea in vigoare a hotirArilor'
(8) Hotiririte Adunirii Generale de modificare a statutului AJF intri in vigoare dupi inscrierea
modificirii in Registrul asocialiilor gi fundaliilor aflat la grefa Judecatoriei competente teritorial.
(9) Hotiririle luate de Adunarea Generala, in limitele legii 9i ale statutului, sunt obligatorii gi pentru
membrii care nu au luat parte la Adunarea Generali sau au votat impotrivi.
(10) Hotiririle Adunirii Generale contrare legii sau dispoziliilor cuprinse in prezentul Statut pot fi
atacate in iustifie de citre oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generali sau
care au votat impotrivi gi au cerut si se insereze aceasta in procesul verbal de gedinli, in
conformitate cu legislalia tn vigoare. Orice litigiu cu privire la Hotararile Adunarii Generale va fi
supus mai intAi unei proceduri arbitrale, in fata unui arbitru independent si impartial agreeat de
ambele parti. ln situatia in care nu se ajunge la un acord cu privire la numirea unui arbitru, partile isi
vor desemna fiecare cate un arbitru, urmand ca cei doi sa aleaga un presedinte al completului
arbitral in conformitate cu prevederile Codului TAS. De asemenea, membrul AJF, nemultumit de o
hotarare a Adunarii Generale se poate adresa Tribunalului Arbitral al Sportului,

Articolul 30 - Atribufiile Adunirii Generale /
(1) Adunarea Generali este imputerniciti si ia hotiriri in orice problemi a AJF.
(2) Adunarea Generali are urmitoarele atribulii principale:
a) aprobi Statutul AJF, modificirile gi/sau completirile acestuia, precum gi modificarea actului
constitutiv al asocialiei ;

b) aprobi Regulamentul de aplicare a Statutului si Regulamentul de organizare gi desfigurare a
Adunirii Generale a AJF precum gi modificirile gi/sau completirile acestora;
c) aprobi programele strategice privind activitatea fotbalistici din judelul Tulcea elaborate pe
perioade de patru ani (intre doui aduniri generale de alegeri);
d) aprobi planurile anuale de activitate gi bugetele anuale de venituri gi cheltuieli ale asociafiei;
e) aiege 9i revoci pregedintele aso&agei, confirmi validitatea adunirilor de alegeri desfigurate
pentru desemnarea membrilor Comitetului Executiv;
f) revoci individual sau colectiv mandatele membrilor Gomitetului Executiv cind faptele lor pun in
pericol interesele asociaatiei;
g) alege gi revoci pregedintele 9i membrii Comisiei de cenzori gi aprobi Regulamentul de
Organizare gi Func(ionare a acesteia;
h) aprobi raportul privind activitatea Comitetului Executiv, bilanlul contabil 9i descircarea de
gestiune a Comitetului Executiv, precum gi raportul Comisiei de Cenzori;
i) decide asupra afllierii, suspendirii gi excluderii membrilor asocialiei, potrivit prevederilor
prezentului Statut;
j) aprobi cuantumul cotizaliei anuale de membru afiliat la AJF;
k) decide in legituri cu transferarea sediului AJF in alti localitate i /
l) aprobi emblema AJF, precum 9i modificarea acesteia;
m) hotdrigte in legituri cu dizolvarea asociafiei gi lichidarea patrimoniului, conform legii;
n) tndeplinegte gi alte atribufii, in condiliile legii.

B. COMITETUL EXECUTIV

Articolul 31 - Alcituirea Cornitetului Executiv i

('l) Comitetul Executiv este compus din 7 membri, dupi cum urmeazi:

":(


