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a) pregedintele AJF - pregedinte al Comitetului Executiv;
Ui 

'Z viiepregedinli alegi dL Adunarea generali din rindul membrilor afiliali - vicgrregediqfi ai

Comitetului Executiv; '/
c) 4 membri, dupi cum urmeazi:
- pregedintele Comisiei judelene a Arbitrilor "'"""'

- un ieprezentant ai cluburilor/asocialiilor din Liga a-lV-a sau/si-a V-a
- ,n ,"pr"rentant al cluburilor cu activitate exclusivi de copii 9i juniori participante la campionatele

iudelene;'- un i."pr"r"ntant al cluburilor cu activitate exclusivi de fotbal in sali participante la campionatele
iudetene:
iZ) niemUrii Comitetului Executiv sunt alegi pentru un mandat de 4 ani. Membrii Gomitetului Executiv

pot ti reategi. Nici un angajat sau colaborator al AJF, cu exceplia Pregedintelui AJF nu poate face

parte din Comitetul Executiv'
[S1 U toate reuniunile Comitetului Executiv participi, firi drept de vot, directorul
economic/trezorierul gi secretarul general.
(4) Daci pregedintele AJF iSi inceteazi sau nu-gi mai poate exercita atribuliile, unul dintre
iril"pr"Siai,i,ti, desemnat de Gomitetul Executiv, le va prelua pini cel mult la Adunarea Generalii

urmitoire. in acest caz, Adunarea Generali va alege un nou pregedinte, conform prevederilor
prezentului Statut.
lS; Oaca vicepregedinfii sau ceilalli membri ai Gomitetului Executiv igi inceteazi activitatea sau nu-9i

inii pot exercita atriOrilllte ca urmare a pierderii caliti$i de bazi pentru care au fost desemnali in
Comitetul Executiv, ei vor fi inlocuili, in maximum 30 de zile de la data cind respectivele funcfii au

deven it vacante, conform prevederilor prezentu I ui Statut.
(6) Dosarele de candidaturi trebuie trimise secretariatului general al AJF cu cel p_ulin 15 zile

ialendaristice inaintea datei la care a fost convocati Adunarea Generali. Lista oficiali cu candidafi

trebuie comunicati membrilor AJF, impreuni cu ordinea de zi a Adunirii Generale in cadrul cireia
va fi ales Comitetul Executiv.

Articolul 32 - Organizarea Comitetului Executiv

(,1) De reguli, Comitetul Executiv se intrunegte lunar sau ori de cite ori este necesar"
(Zi ComiGtul Executiv este statutar constituit 9i poate adopta hotirAri in prezenfa a iumitate plus

unu din totalul membrilor sii.
(3)Pregedintele convoaci gedinfele Comitetului Executiv. ln cazul in care majoritatea membrilor
domitetului Executiv soliciti convocarea unei gedinfe, Pregedintele are obligafia de a convoca
gedinla in termen de 30 de zile. Pregedintele redacteazl ordinea de zi. Fiecare membru al Comitetului
Execdtiv poate propune teme care urmeazi si fie incluse pe ordinea de zi. Membrii Comitetului
Executiv vor transmite chestiunile pe care doresc si le includi pe ordinea de zi secretarului general,

cu cel pulin 15 zile inainte de gedinli
(4) La iieiare gedinli a Comitetului Executiv, problemele dezbltute 9i hotirArile adoptate, se
consemneazi prin proces-verbal sau stenogrami. Procesul - verbal sau textul redactat al

stenogramei, semnate de secretaruligeneral pentru conformitate, stau la baza redactirii hotirArii
adoptite in gedinla respectivi, care se semneazi de toli membrii prezenfi.
(5) Sedintele Comltetului Executiv nu sunt publice. La gedinlele Comitetului Executiv pot fi invitali:
membri ai comisiilor AJF, angajali ai AJF, specialigti in diverse domenii. /
Articolul 33 - Adoptarea Deciziilor

(1) Deciziile se adopti cu majoritatea simpli a voturilor valabil exprimate de catre membrii prezenti

ai Comitetului Executiv. in caz de egalitate, decide votul pregedintelui.
(2) Decizia Comitetului Exeeutiv de suspendare provizorie a unui membru afiliat se adoptii cu
majoritatea absolutl a voturilon tuturor membrilor sii.
(3) Hotiririle Comitetului Executiv intri in vigoare imediat cu excepfia cazului in care Comitetul

Executiv prevede altfel.
(4) Fiecare membru al Comitetului Executiv are dreptul la un singur vot .

iSi Voturite se pot exprima deschis sau secret, in funcfie de decizia membrilor Comitetului Executiv
prezenfi la gedinla respectivi.
iS) Votuf prin coresponden!5, imputernicire (procuri) sau orice alte mijloace nu este permis.

iZi in moil excepfional, deciziile cu privire la punerea in executare a hotirArilor arbitrale pronunfate

de Tribunalut ni6itral al Sportului de la Lausanne se adopti prin consens, firi a fi necesari prezenla

membritor Gomitetului Executiv. in aceasti situalie, procedura se poate desfigura prin comuniciri
efectuate prin pogti sau fax.


