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Modificare Statut AJF Hunedoara - martie 2020 

Text vechi Text nou 

Articolul 1 – Denumire şi statut juridic 

(2) Asociaţia Judeţeană de Fotbal Hunedoara are Autorizaţie de 
funcţionare (nr. 438/17.12.2001) şi Certificat de identitate 
sportivă (nr. 0001276/17.12.2001) eliberate, în condiţiile legii, de 
Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Articolul 1 – Denumire şi statut juridic 

(2) Asociaţia Judeţeană de Fotbal Hunedoara are Autorizaţie de 
funcţionare (nr 01 din 05.05.2019) şi Certificat de identitate 
sportivă (nr. HD/B/00001/2001) eliberate, în condiţiile legii, de 
Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Articolul 7 – Scop şi obiective 
(3) Statutul AJF Hunedoara, aprobat de adunarea generală a 
membrilor afiliaţi, este avizat de Comitetul Executiv al FRF. 
Modificările şi/sau completările aduse acestuia, fără avizul 
Comitetului Executiv al FRF, sunt nule de drept. 

Articolul 7 – Scop şi obiective 
(3) Statutul AJF Hunedoara, aprobat de Adunarea Generală a 
acestuia, este avizat de Oficiul Juridic al FRF şi înaintat spre 
aprobare Comitetului Executiv al FRF. Modificările şi/sau 
completările aduse acestora, fără aprobarea Comitetului 
Executiv al FRF, sunt nule de drept. 

Articolul 11 – Afilierea provizorie 
(1) Comitetul Executiv poate hotărî, cu titlu provizoriu, afilierea, 
urmând ca această hotărâre să fie validată în cadrul primei 
Adunări Generale, dar nu mai târziu de un an de la data 
Hotărârii Comitetului Executiv. În caz contrar, afilierea definitivă 
este validată de drept. 

Articolul 11 – Afilierea provizorie 
(1) Comitetul Executiv poate hotărî, cu titlu provizoriu, afilierea, 
urmând ca această hotărâre să fie validată în cadrul primei 
Adunări Generale, dar nu mai târziu de un an de la data Hotărârii 

Comitetului Executiv. Text abrogat - În caz contrar, afilierea 
definitivă este validată de drept. 

Articolul 18 - Încetarea calităţii de membru al AJF 
 (4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească toate 
obligaţiile financiare faţă de AJF până la pierderea calităţii de 
membru. În caz contrar, ulterior pierderii calităţii de membru, 
asociaţii/acţionarii membrului respectiv nu vor mai putea deţine 
calitatea de asociat/acţionar în structuri sportive, în cazul 
achitării obligaţiei financiare restante către AJF. 

Articolul 18 - Încetarea calităţii de membru al AJF 
(4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile 
financiare faţă de AJF Hunedoara până la pierderea calităţii de 
membru. În caz contrar, ulterior pierderii calităţii de membru, 
asociaţii/acţionarii membrului respectiv nu vor mai putea deţine 
calitatea de asociat/acţionar în structuri sportive  afiliate la AJF 
Hunedoara. Prin excepţie, aceştia vor putea deţine calitatea de 
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asociat/acţionar în structuri sportive afiliate, în cazul achitării 
obligaţiilor financiare restante către AJF Hunedoara 

Articolul 24 – Preşedinte de onoare şi membru de onoare 

 (3) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare pot beneficia 
de drepturi şi facilităţi viagere. Comitetul Executiv va stabili tipul 
şi cuantumul acestor drepturi şi facilităţi precum şi persoanele 
care vor beneficia de ele. Măsura este supusă aprobării 
Adunării Generale a AJF Hunedoara în cadrul primei şedinţe cu 
privire la tipul şi cuantumul drepturilor şi facilităţilor pentru 
preşedinte de onoare şi se acordă de către Adunarea 
Generală. 

Articolul 24 – Preşedinte de onoare şi membru de onoare 

(3) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare pot beneficia 
de drepturi şi facilităţi viagere. Comitetul Executiv va stabili tipul 
şi cuantumul acestor drepturi şi facilităţi precum şi persoanele 
care vor beneficia de ele. Măsura este supusă aprobării 
Adunării Generale a AJF Hunedoara în cadrul primei şedinţe cu 
privire la tipul şi cuantumul drepturilor şi facilităţilor pentru 
preşedinte de onoare şi se acordă de către Adunarea 
Generală. Drepturile şi facilităţile propuse de către Comitetul 
Executiv se acordă numai în cazul în care Adunarea Generală 
aprobă tipul şi cuantumul acestora. Adunarea Generală poate, 
în orice moment, să retragă drepturile şi facilităţile acordate 
preşedintelui de onoare sau membrilor de onoare. 
 

Articolul 29 – Ordinea de zi a Adunării Generale 

(2) Membrii AJF pot face propuneri pentru ordinea de zi a 
Adunării Generale ordinare. Propunerile se transmit în scris 
secretarului general al AJF, cu 60  zile zile înainte de data 
stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale, iar acestea vor 
conţine şi o scurtă motivare pentru care se solicită includerea 
în ordinea de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 
poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul majorităţii 
simple a membrilor afiliaţi prezenţi. 
 
 
 
 

Articolul 29 – Ordinea de zi a Adunării Generale 

(2) Membrii AJF pot face propuneri pentru ordinea de zi a 
Adunării Generale ordinare. Propunerile se transmit în scris 
secretarului general al AJF, cu 15 zile zile înainte de data 
stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale, iar acestea vor 
conţine şi o scurtă motivare pentru care se solicită includerea în 
ordinea de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate 
fi completată şi/sau modificată numai cu votul majorităţii simple 
a membrilor afiliaţi prezenţi. 
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Articolul 30 – Convocarea Adunării Generale Ordinare 

(1) Secretariatul General va notifica in scris cu cel putin 30 zile 
înainte de data la care va avea loc Adunarea Generala, toti 
membrii afiliati, cu privire la posibilitatea acestora cu 10 zile 
înainte de data stabilită să inainteze propunerile in vederea 
includerii acestora pe ordinea de zi.  
 
(2) Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către 
Comitetul Executiv şi va fi transmisă în scris membrilor afiliaţi 
cu cel puţin 15 de zile înainte de data când urmează să se 
desfăşoare. 
(3) Convocarea va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, 
precum şi ordinea de zi a Adunării Generale. De asemenea se 
vor transmite membrilor afiliaţi: Raportul Comitetului Exexutiv 
privind activitatea desfăşurată în anul precedent, raportul 
administraţiei AJF, Bilanţul Contabil pe anul precedent, 
Raportul Comisiei de Cenzori(în sinteză), Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pentru anul care urmează. 
 
(4) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri  pentru 
modificarea/completarea Statutului, textul integral al acestora 
se va transmite membrilor afiliaţi. Orice propunere de 
modificare/completare a Statutului trebuie să fie înaintată în 
scris, cu o scurtă explicaţie, secretariatului general al AJF. 
Secretarul   General al AJF poate organiza, înainte de deata 
desfăşurării Adunării Generale, o întâlnire cu cei care au trimis 
propuneri, în scopul armonizării acestora. 

Articolul 30 – Convocarea Adunării Generale Ordinare 

(1) Secretariatul General va notifica in scris sau va menționa pe 
site-ul AJF cu cel putin 30 zile înainte de data la care va avea 
loc Adunarea Generala, toti membrii afiliati, cu privire la 
posibilitatea acestora cu 15 zile înainte de data stabilită să 
inainteze propunerile in vederea includerii acestora pe ordinea 
de zi.  
(2) Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către 
Comitetul Executiv şi va fi transmisă în scris membrilor afiliaţi 
sau prin intermediul site-ului AJF Hunedoara cu cel puţin 15 de 
zile înainte de data când urmează să se desfăşoare. 
(3) Convocarea va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, 
precum şi ordinea de zi a Adunării Generale. De asemenea se 
vor transmite membrilor afiliaţi în scris sau prin postare pe site-
ul oficial al AJF Hunedoara : Raportul Comitetului Exexutiv 
privind activitatea desfăşurată în anul precedent, raportul 
administraţiei AJF, Bilanţul Contabil pe anul precedent, Raportul 
Comisiei de Cenzori(în sinteză), Bugetul de venituri şi cheltuieli 
pentru anul care urmează. 
(4) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri  pentru 
modificarea/completarea Statutului, textul integral al acestora se 
va transmite membrilor afiliaţi prin intermediul site-ului AJF 
Hunedoara. Orice propunere de modificare/completare a 
Statutului trebuie să fie înaintată în scris, cu o scurtă explicaţie, 
secretariatului general al AJF. Secretarul   General al AJF poate 
organiza, înainte de data desfăşurării Adunării Generale, o 
întâlnire cu cei care au trimis propuneri, în scopul armonizării 
acestora. 
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Articolul 31 – Convocarea Adunării Generale Extraordinare 

(2) Comitetul Executiv trebuie să convoace o Adunare 
Generală Extraordinară dacă 1/3 din membrii AJF, fac o 
asemenea solicitare în scris. Solicitarea trebuie să menţioneze 
motivul pentru care este cerută convocarea Adunării Generale 
Extraordinare şi se depune la secretariatul general al AJF. 

Articolul 31 – Convocarea Adunării Generale Extraordinare 

(2) Comitetul Executiv trebuie să convoace o Adunare Generală 
Extraordinară dacă 2/3 din membrii AJF, fac o asemenea 
solicitare în scris. Solicitarea trebuie să menţioneze motivul 
pentru care este cerută convocarea Adunării Generale 
Extraordinare şi se depune la secretariatul general al AJF. 

Articolul 33 – Proceduri premergătoare 

- alegerea unui număr adecvat de scrutători pentru numărarea 
voturilor şi distribuirea buletinelor de vot pentru alegeri.  

Articolul 33 – Proceduri premergătoare 

- alegerea unui număr adecvat de scrutători pentru numărarea 
voturilor şi distribuirea buletinelor de vot pentru alegeri. 
Comitetul Executiv poate decide folosirea unui echipament 
electronic pentru determinarea rezultatului final al votului; 

Articolul 37 – Hotărârile Adunării Generale a AJF 
Hunedoara 

 (5) Face excepţie, de la prevederile alin. 2 de mai sus, 
Adunarea Generală desfăşurată potrivit art. 38, alin. 2 din 
prezentul Statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată 
numai dacă întruneşte majoritatea absolută a voturilor 
membrilor afiliaţi prezenţi. 

Articolul 37 – Hotărârile Adunării Generale a AJF Hunedoara 
Text abrogat: 
5) Face excepţie, de la prevederile alin. 2 de mai sus, 
Adunarea Generală desfăşurată potrivit art. 38, alin. 2 din 
prezentul Statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi 
luată numai dacă întruneşte majoritatea absolută a voturilor 
membrilor afiliaţi prezenţi. 

Articolul 39 – Alcătuirea Comitetului Executiv 

(1)Vicepreşedinţii Comitetului Executiv sunt desemnaţi prin 
alegeri de Adunarea Generală din rândul preşedinţilor de 
cluburi/asociaţii sportive afiliate la AJF. Mandatul acestora este 
de 4 ani, cu condiţia ca în perioada respectivă să deţină  fără 
întrerupere funcţia de preşedinte de club/ asociaţie. 

Articolul 39 – Alcătuirea Comitetului Executiv 

(1)Vicepreşedinţii Comitetului Executiv sunt desemnaţi prin 
alegeri de Adunarea Generală din rândul preşedinţilor de 
cluburi/asociaţii sportive afiliate la AJF. Mandatul acestora este 
de 4 ani, cu condiţia ca în perioada respectivă să deţină  fără 
întrerupere funcţia de preşedinte de club/ asociaţie. 
Vicepreşedintele poate fi reales. 

   Articolul 39 – Alcătuirea Comitetului Executiv  
 
Dacă vicepreşedinţii sau ceilalţi membri ai Comitetului Executiv 
îşi încetează activitatea sau nu-şi mai pot exercita atribuţiile ca 

Articolul 39 – Alcătuirea Comitetului Executiv 
Text abrogat: 
Dacă vicepreşedinţii sau ceilalţi membri ai Comitetului 
Executiv îşi încetează activitatea sau nu-şi mai pot exercita 
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urmare a pierderii calităţii de bază pentru care au fost 
desemnaţi în Comitetul Executiv, ei vor fi înlocuiţi în maximum 
30 de zile de la data când respectivele funcţii au devenit 
vacante, conform prevederilor prezentului statut. Noii membri ai 
Comitetului Executiv vor fi desemnaţi în aceleaşi condiţii şi 
pentru o perioadă de timp echivalentă cu perioada de mandate 
neândeplinită de către membrii înlocuiţi. 

atribuţiile ca urmare a pierderii calităţii de bază pentru care 
au fost desemnaţi în Comitetul Executiv, ei vor fi înlocuiţi în 
maximum 30 de zile de la data când respectivele funcţii au 
devenit vacante, conform prevederilor prezentului statut. 
Noii membri ai Comitetului Executiv vor fi desemnaţi în 
aceleaşi condiţii şi pentru o perioadă de timp echivalentă cu 
perioada de mandate neândeplinită de către membrii 
înlocuiţi. 

Articolul 39 – Alcătuirea Comitetului Executiv 

(2) Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pentru un mandat 
de 4 ani. Membrii Comitetului Executiv pot fi realeşi. Mandatul 
vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Executiv începe la 
sfârşitul Adunării Generale de alegeri şi, de obicei, ia sfârşit în 
al patrulea an, la sfarşitul următoarei Adunări Generale de 
alegeri. Adunările Generale pe categorii pentru desemnarea 
membrilor Comitetului Executiv şi a vicepreşedinţilor AJF vor 
avea loc în aceeaşi zi cu Adunarea Generală a AJF de alegere 
a Preşedintelui AJF, după alegerea acestuia din urmă. Membrii 
Comitetului Executiv pot fi realeşi. Nici un angajat sau 
colaborator al AJF, cu excepţia Preşedintelui AJF nu poate 
face parte din Comitetul Executiv. 

Articolul 39 – Alcătuirea Comitetului Executiv 

(2) Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pentru un mandat de 
4 ani. Membrii Comitetului Executiv pot fi realeşi. Mandatul 
vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Executiv începe la 
sfârşitul Adunării Generale de alegeri şi, de obicei, ia sfârşit în al 
patrulea an, la sfarşitul următoarei Adunări Generale de alegeri. 
Adunările Generale pe categorii pentru desemnarea membrilor 
Comitetului Executiv şi a vicepreşedinţilor AJF vor avea loc în 
aceeaşi zi cu Adunarea Generală a AJF de alegere a 
Preşedintelui AJF, după alegerea acestuia din urmă. Membrii 
Comitetului Executiv pot fi realeşi. 
Nici un angajat sau colaborator al AJF Hunedoara, cu excepţia 
Preşedintelui AJF Hunedoara şi a Preşedintelui Comisiei 
Judeţene de Arbitri Hunedoara nu poate face parte din Comitetul 
Executiv. 

Articolul 40 – Atribuţiile Comitetului Executiv 
r) aprobă persoana propusă de către preşedintele AJF pentru 
ocuparea funcţiilor de Secretar General; 

Articolul 40 – Atribuţiile Comitetului Executiv 
r) aprobă persoana propusă de către preşedintele AJF pentru 
ocuparea funcţiilor de Secretar General și Președintele Comisiei 
Județene de Arbitri Hunedoara; 

Articolul 41 -  Organizarea şi funcţionarea Comitetului 
Executiv 

Articolul 41 -  Organizarea şi funcţionarea Comitetului 
Executiv 
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(3)Preşedintele convoacă şedinţele Comitetului Executiv. În 
cazul în care majoritatea membrilor Comitetului Executiv 
solicită convocarea unei şedinţe, Preşedintele are obligaţia de 
a convoca şedinţa în termen de 30 de zile. Preşedintele 
redactează ordinea de zi. Fiecare membru al Comitetului 
Executiv poate propune teme care urmează să fie incluse pe 
ordinea de zi. Membrii Comitetului Executiv vor transmite 
chestiunile pe care doresc să le includă pe ordinea de zi 
secretarului general, cu cel puţin 7 zile înainte de şedinţă. 
(4) Ordinea de zi şi materialele care se dezbat în şedinţele 
Comitetului Executiv se transmit membrilor acestuia cu cel 
puţin 3 zile înainte de data şedinţei. 
 

(3)Preşedintele convoacă şedinţele Comitetului Executiv. În 
cazul în care majoritatea membrilor Comitetului Executiv solicită 
convocarea unei şedinţe, Preşedintele are obligaţia de a 
convoca şedinţa în termen de 15 zile. Preşedintele redactează 
ordinea de zi. Fiecare membru al Comitetului Executiv poate 
propune teme care urmează să fie incluse pe ordinea de zi. 
Membrii Comitetului Executiv vor transmite chestiunile pe care 
doresc să le includă pe ordinea de zi secretarului general, cu cel 
puţin 3 zile înainte de şedinţă. 
(4) Ordinea de zi va fi prezentată membrilor Comitetului Executiv 
în ziua ședinței.  
 

Articolul 44 – Alegerea şi mandatul preşedintelui 
h) Să facă dovada că au îndeplinit un rol activ în fotbalul asociaţie 

indiferent de nivelul de competiţie. Dovada îndeplinirii acestei 

condiţii se face cu o declaraţie pe proprie răspundere legalizată de 

notar ; 

 

Articolul 44 – Alegerea şi mandatul preşedintelui 
h).Să facă dovada a îndeplinit un rol activ în cadrul fotbalului asociaţie 

pentru cel puţin 2 ani în ultimii 5 ani anteriori datei la care este propus 

ca şi candidat. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o 

declaraţie pe proprie răspundere legalizată de notar ; 

Articolul 44 – Alegerea şi mandatul preşedintelui 
Text nou 

Articolul 44 – Alegerea şi mandatul preşedintelui 
j) să facă dovada respectării normelor fiscale, financiare și contabile. 

Dovada îndeplinirii acestei condiții se face prin depunerea unui 

certificat de cazier fiscal aflat în perioada de valabilitate. 

 

Articolul 46   -  Vicepreşedintele AJF Articolul 46   -  Alegerea și mandatul Vicepreşedinților AJF și a Membrilor 
Comitetului Executiv 

A.Vicepreședinții AJF 
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Articolul 46   -  Vicepreşedintele AJF 

g) Să depună în scris programul strategic privind organizarea şi 

dezvoltarea activităţii fotbalistice pe care îl preconizează 

respectivul candidat pentru viitorul mandat de patru ani. 

 

Articolul 46   -  Alegerea și mandatul Vicepreședinților AJF 
și a Membrilor Comitetului Executiv  
h. să facă dovada respectării normelor fiscale, financiare și contabile. 

Dovada îndeplinirii acestei condiții se face prin depunerea unui 

certificat de cazier fiscal aflat în perioada de valabilitate 
 

Articolul 46   -  Vicepreşedintele AJF 
6. În situaţia în care,după primul tur de scrutin,nici un candidat nu 
obţine majoritatea absolută,se va organiza al doilea tur de sacrutin cu 
participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr 
de voturi. 
7. Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un 
număr egal de voturi,superior celui realizat de candidatul imediat 
următor,scrutinul va avea loc între ei.În cazul în care pe locul doi sunt 
mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi,scrutinul va 
avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc. 

 
 
 

Articolul 46   -  Alegerea și mandatul Vicepreședinților AJF 
și a Membrilor Comitetului Executiv 

6. În situația în care primii doi clasați au obținut majoritatea 

voturilor ei vor fi declarați Vicepreședinți AJF Hunedoara. 

7. În situatia în care unul dintre candidati a obtinut majoritatea, el 

va fi declarat Vicepresedinte, iar turul 2 pentru alegerea celui 

de-al doilea Vicepreședinte, va fi din primii doi candidați care 

nu au obținut majoritatea voturilor membrilor afiliați. Dacă pe 

primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr 

egal de voturi,superior celui realizat de candidatul imediat 

următor,scrutinul va avea loc între ei. În cazul în care pe locul 

doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de 

voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe 

primul loc 

8. În situaţia în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat 

nu obţine majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de 

scrutin cu participarea a 3 candidaţi care au întrunit cel mai 

mare număr de voturi sau  după cum urmează: 

- dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut 

un număr egal de voturi,superior celui realizat de candidatul 

imediat următor, scrutinul va avea loc între ei. 
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- în cazul în care pe locul 2 sunt mai mulți candidați care au 

obținut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între 

aceștia și candidatul situat pe primul loc 

- în cazul în care pe locul trei sunt mai mulţi candidaţi care 

au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc 

între aceştia şi candidatul situat pe primul și al doilea loc. 

 

Text nou Articolul 46   -  Alegerea și mandatul Vicepreședinților AJF și a Membrilor 
Comitetului Executiv 
B. Membrii Comitetului Executiv 
1. Membrii Comitetului Executiv sunt desemnaţi prin alegeri de către 
Adunarea Generală din rândul preşedinţilor cluburilor/asociaţiilor sportive 
din Liga  a IV a, a V a, cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori, 
fotbal în sală, fotbal feminin participante la campionatele judeţene. 
Mandatul acestora este de 4 ani, cu condiţia să deţină fără întrerupere 
funcţia de preşedinte de club/asociaţie sportivă  
2. Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de Membrii ai 
Comitetului Executiv al AJF Hunedoara 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 aibă studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; 
d) 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 7 zile înainte de data depunerii dosarului 
de candidatură; 
e) Să nu fi depăşit vârsta de 70 de ani; 
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f) Să facă dovadă propunerii scrise din partea a cel puţin 2 membrii 
afiliaţi; 
g) Să facă dovada că deține funcția de președinte club/asociație 
sportivă. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe 
proprie răspundere legalizată de notar; 
h) Să facă dovada respectării normelor fiscale, financiare și contabile. 
Dovada îndeplinirii acestei condiții se face prin depunerea unui certificat de 
cazier fiscal aflat în perioada de valabilitate 
4. Nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală 
a FRF/AJF Hunedoara. Pentru alegerea Membrilor Comitetului Executiv, 
numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. Dosarele de candidatură se 
depun, la secretariatul general al AJF Hunedoara, cu cel puţin 15 zile înainte 
de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri. 
5. Pentru alegerea Membrilor Comitetului Executiv este necesară 
obţinerea majorităţii voturilor membrilor afiliaţi prezenţi. 
6. În situaţia în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu 
obţine majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de scrutin cu 
participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de 
voturi. 
7. Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un 
număr egal de voturi,superior celui realizat de candidatul imediat 
următor,scrutinul va avea loc între ei.În cazul în care pe locul doi sunt mai 
mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi,scrutinul va avea loc 
între aceştia şi candidatul situat pe primul loc. 
8. Prezentele modificări nu se aplică persoanelor care îndeplinesc în prezent 
aceste funcții, până la data expirării mandatului pentru care au fost aleși, iar 
la data expirării mandatului actualilor Membrii ai Comitetului Executiv,  
persoanele care vor candida pentru aceste funcții trebuie să îndeplinească 
condițiile stipulate în prezentul Statut. 
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Articolul 52 – Organe jurisdicţionale AJF: 

a) Comisia de Disciplină; 

b) Comisia pentru Statutul Jucătorului; 

c) Comisia de Apel; 

d) Comisia de Recurs; 

 

 

Articolul 52 – Organe jurisdicţionale AJF: 

 a) Comisia de Disciplină; 

b) Comisia pentru Statutul Jucătorului; 

c) Comisia de Apel; 

d) Comisia de Recurs; - Text abrogat 

 

 Notă:  

cuvintele scrise cu roșu reprezintă completări/modificări 

cuvintele scrise cu gri reprezintă text eliminat 

 

 

 

 

 

 

mailto:ajf.hunedoara@yahoo.com

