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PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 30.06.2022 cu ocazia sedintei Comitetului Executiv al AJF Giurgiu la care 

participa: 

1. Barbu Florentin - Presedinte 

2. Boboc Liviu - Vicepresedinte 

3. Turcas Claudiu - Vicepresedinte  

4. Vrabie Bogdan - Membru - absent motivat 

5. Pricopie Alexandru - Membru 

6. Rosu Gelu - Membru  - absent motivat 

7. Badea Danut - Membru 

8. Stan Florin - Membru - absent motivat 

9. Ivan Iulian - Presedinte CJA Giurgiu 

10. Chiriceanu Dragos - Secretar General AJF 

11. Radulescu Gabriel - Trezorier  

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea clasamentelor finale a competitiilor organizate de AJF Giurgiu 

2. Aprobarea cheltuielilor AJF Giurgiu din perioada 28.05 - 30.06.2022 

3. Stabilirea datei și a locului de desfășurare a Adunării Generale de Dare de Seamă și 

Alegeri si criteriile pentru Aprobarea dosarelor de candidatură  

4. Premierea comisiilor din cadrul AJF Giurgiu (Comisia de Competitii si Disciplina, 

Comisia de Apel) 

5. Probleme organizatorice.  

Supusa la Vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate de voturi. 

Punctul 1 din ordinea de zi: Aprobarea clasamentelor finale 

 

A fost prezentat de catre dl. Presedinte Barbu Florentin, clasamentele finale ale competitiilor 

organizate de AJF Giurgiu, dupa cum urmeaza: 

- Liga a IV-a - AFC Victoria Adunatii Copaceni 

- Cupa Romaniei, faza Judeteana - SCM Dunarea 2020 Giurgiu 

- Liga a V-a, seria Sud - AS Inter 2019 Valea Dragului 

- Liga a V-a, seria Nord - ACS Petrolul Roata II 

- Juniori U19 - SCM Dunarea 2020 Giurgiu 

- Juniori U15 - ACS Pro Giurgiu 

- Juniori U13 - ACS Pro Giurgiu 

- Juniori U11 - ACS Pro Giurgiu 

- Juniori U9 - ACS Pro Giurgiu 
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Echipe retrogradate in Liga a V-a - AS Podul Doamnei 

 
Supuse la vot, clasamentele amintite anterior au fost aprobate in unanimitate. 

Punctul 2 din ordinea de zi: Cheltuielile AJF Giurgiu in perioada 28.05 - 30.06.2022 

 

Domnul Radulescu Gabriel, contablil in cadrul AJF Giurgiu a prezentat cheltuielile din 

perioada 28.05 - 30.06.2022: 

- Organizare competitii finale; 

- Utilitati; 

- Asistenta medicala; 

- Colaboratori; 

- Transmisiuni video si comentatori competitii finale, 

insumand 18.737,96 LEI. 

 
Supuse la vot, cheltuielile AJF Giurgiu din perioada 28.05 - 30.06.2022, au fost aprobate in 

unanimitate. 

 

Punctul 3 din ordinea de zi: Stabilirea datei și a locului de desfășurare a Adunării 

Generale de Dare de Seamă și Alegeri si criteriile pentru Aprobarea dosarelor de 

candidatură  

 

Domnul Presedinte Barbu Florentin, a propus ca locul de desfasurare a Adunarii Generale 

de Dare de Seama si Alegeri sa se desfasoare la Teatrul “Tudor Vianu” - sala mica, din Str. 

Mircea cel Batran, nr. 1, Municipiul Giurgiu, in data de 06.08.2022, ora 10:00. 

 

NOTA 

1. Data de depunere a dosarelor pentru functiile de Presedinte si Vicepresedinte, 

se depun in perioada 22 iulie - 29 iulie, ora 14:00, la secretariatul AJF Giurgiu, 

indeplinind conditiile prevazute in Statutul AJF Giurgiu si amintite mai jos. 

 

Extras din Statutul AJF Giurgiu 

Alegerea Presedintelui 

Art. 44, alin. (3) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al AJF trebuie 

să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) să depună cerere în scris privind candidatura sa; 

b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 

mailto:ajf.giurgiu@frf.ro
http://www.ajfgiurgiu.ro/


                                     ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL GIURGIU 

Strada 1Decembrie 1918 P.T.51, 

tel/fax: 0246/216787, email: 

ajf.giurgiu@frf.ro  www.ajfgiurgiu.ro 

 

Page 3 of 5 
 

c) să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

d) să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive privative de libertate, 

indiferent de modalitatea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei 

condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 

10 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură; 

e) să nu fi depăşit vârsta de 70 de ani;  

f) să facă dovada propunerii scrise din partea unui membru afiliat; 

g) au îndeplinit în ultimii 4 ani, consecutiv, una din următoarele funcții: președinte 

AJF/FRF/LPF, vicepreședinte AJF/FRF/LPF , secretar general AJF/FRF/LPF sau 

președinte de club/asociație indiferent de nivelul competiției. Dovada îndeplinirii 

acestei condiţii se face cu o declaraţie pe proprie răspundere, legalizată la notar; 

h) nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a AJF.  

(4) Pentru alegerea Preşedintelui AJF, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. Un 

membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de Preşedinte al AJF. 

Dosarele de candidatură se depun, la secretariatul general al AJF, cu cel puţin 15 zile înainte 

de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri.  

Alegerea Vicepresedintilor 

Art. 45, alin. (1) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de vicepreşedinte al AJF 
trebuie să îndeplinească cumulativ,următoarele condiţii: 

a) Să depună cerere în scris privind candidatura sa; 
b) Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; 
c) Să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive private de 

libertate,indiferent de modalitatea de executare a pedepsei.Dovada îndeplinirii 
acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel 
mult 10 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură; 

d) Să facă dovadă propunerii scrise din partea a cel puţin 2 membrii afiliaţi; 
e) Nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a 

FRF/AJF.Condiţiile prevăzute la lit b) şi lit.d) de mai sus trebuie să fie îndeplinite pe 
toată durata exercitării mandatului; 

f) ) au îndeplinit în ultimii 4 ani, consecutiv, una din următoarele funcții: președinte 
AJF/FRF/LPF, vicepreședinte AJF/FRF/LPF, secretar general AJF/FRF/LPF sau 
președinte, secretar general (sau o funcție echivalentă) de club/asociație indiferent 
de nivelul competiției. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe 
proprie răspundere, legalizată la notar; 

Pentru alegerea Vicepreşedintelui AJF,numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi.Un 
membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de Vicepreşedinte al 
AJF.Dosarele de candidatură se depun,la secretariatul general al AJF,cu cel puţin 15 zile 
înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri. 
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Supusa la vot, propunerea prinvind desfasurarea Adunării Generale de Dare de Seamă și 

Alegeri, precum si mentiunile privind conditiile de participare la alegerile pentru functiile 

de Presedinte si Vicepresedinte, au fost aprobate in unanimitate. 

 

Punctul 4 din ordinea de zi: Premierea comisiilor din cadrul AJF Giurgiu (Comisia de 

Competitii si Disciplina, Comisia de Apel) 

 

Domnul Presedinte Barbu Florentin, a propus premierea comisiilor din cadrul AJF Giurgiu, 

dupa cum urmeza: 

Comisia de Competitii si Disciplina 

- Av. Popescu Lucian - Presedinte, cu suma de 1.000 lei; 

- Prof. Oprisan Gigi - Membru, cu suma de 1.000 lei; 

- Prof. Visan Gabriel - Membru, cu suma de 1.000 lei; 

- Gisca Mihail - Secretar, cu suma de 1.000 lei; 

 

Comisia de Apel 

- Av. Penciu Madalin - Presedinte, cu suma de 600 lei; 

- Av. Militaru Andrei - Membru, cu suma de 600 lei; 

- Jur. Anghelescu Andrei - Membru, cu suma de 600 lei; 

 

NOTA 

Sumele exprimate, sunt sume nete. 

 

Supusa la vot, propunerea prinvind premierea comisiilor din cadrul AJF Giurgiu, a fost 

aprobata in unanimitate. 

 

Punctul 5 din ordinea de zi: Probleme organizatorice 

S-au discutat principial optiuni pentru desfasurarea competitiilor de Liga a IV-a, Liga a V-a 

si U19 din sezonul competitional 2022 - 2023, urmand ca acestea sa fie prezentate in 

Adunarea Generala. 

 

 

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal. 
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Barbu Florentin - Presedinte 

 

Boboc Liviu - Vicepresedinte 

 

Turcas Claudiu - Vicepresedinte  

 

Pricopie Alexandru - Membru 

 

Badea Danut - Membru 

 

Ivan Iulian - Presedinte CJA Giurgiu 

 

Chiriceanu Dragos - Secretar General AJF 

 

Radulescu Gabriel - Trezorier 
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