
(8) Hotirirea Comitetului Executiv va fi semnati de toti membri prezenli la gedinfi.

iSi HoUraril" Comitetului Executiv contrare legii sau dispozifiilor cuprinse in stq!-utul 9i
iegulamentele AJF pot fi atacate in justilie de oricare dintre rirembrii care nu au luat parte la gedinla

Comitetului Executiv sau care au votat impotrivi gi au cerut si se insereze aceasta in procesul-
verbal de gedinli, in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare
Orice litigiu cu privire la Hotararile Adunarii Generale va fi supus mai intii unei proceduri arbitrale, in
fata unuiarbitru 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 al presedinte al completului arbitral in conformitate cu prevederile Codului TAS'

De asemenea, hembrul AJFAMFB, nemullumit de o hotarare a Adunarii Generale se poate adresa
Tribunalului Arbitral al Sportului.
(10) Hotiririle Comitetului Executiv vor fi publicate pe siteul oficial al AJF, www.ajf-tulcea-ro, cu
ixceplia hotiririlor cu caracter confidenlial. Caracterul public sau confidenlial al hotiiririlor este
stabilit de catre Secretarul General al AJF.

Articolul 34 - Atribuliile Comitetului Executiv

(1) Comitetul Executiv este organul de conducere permanent al AJF. Comitetul Exdcutiv urmiregte gi

rispunde de aplicarea hotir6rilor Adunirii Generale'
Gomitetul Executiv urmiregte gi rispunde de aplicarea hotiririlor Adunirii Generale.
(2) Gomitetul Executiv poate Iua decizii in problemele care ii sunt delegate de Adunarea Generali.
(3) Principalele atribufii ale Comitetului Executiv sunt:
a) aprobd Regulamente 9i alte acte normative privind activitatea fotbalistici din judelul Tulcea, cu
excep[ia celor din competenfa Adunirii Genera]e;
b) apr6bi calendarul acliunilor sportive iudelenelmunicipale de fotbal, cu respectarea calendarului
competifionalal FRF;
c) aprobi clasamentele finale ale competiliiloriudefene/municipale de fotbal;
d) propune spre aprobare adunirii generale cuantumul cotizaliei anuale de membru afiliat al AJF 9i
stabilegte cuantumul taxelor, contribu[iilor 9i penalitililor din activitatea fotbalistici;
e) ia deciziiin legituri cu afilierea provizorie, suspendarea provizorie sau excluderea membrilor AJF
gi le supune aprobirii Adunirii Generale 9i informeazi Adunarea Generali la proxima sa intrunire cu
privire la retragerea unui membru din AJF;
f) aprobi structura gi componenla nominali a comisiilor AJF, precum 9i suspendarea sau eliberarea
din funclie a membrilor respectivelor comisii;
g) aprobi numirea 9i eliberarea din funclie a antrenorilor principali ai selecfionatelor
judefene/municipale, programele de pregdtire gi participarea la jocurile nalionale oficiale 9i amicale,
precum 9i cheltuielile ocazionate de acestea;
h) aprobi organigrama gi statul de funclii ale AJF, nivetul de salarizare a funcliilor, normele
financiare privind deplasarea persoanelor delegate in fari 9i striinitatei /
i) aprobi salarizarea pregedintelui AJF;
j) aprobi programe de dezvoltare abazei materiale a AJF;
k) elaboreazi gi prezinti Adunirii Gcurerale raportul de activitate pe perioada anterioari, executarea
bugetului de venituri gi cheltuieli, bilanlul contabil, proiectul bugetului anual de venituri gi cheltuieli
gi proiectul planului anual de activitate ale asocialiei;
l) aprobi convenliile incheiate intre AJF gi alte persoane juridice;
m) dispune programe gi tematici de control asupra activitigi structurilor sportive afiliate;
n) poate suspenda, pini la proxima Adunare Generali, un membru al siu sau al Comisiei de
cenzori, daci se face vinovat de incilcarea flagranti a indatoririlor sale sau daci a devenit nedemn
pentru funclia respectivi; deciziile Comitetului Executiv in astfel de cazuri se iau cu majoritatea
absoluti a tuturor membrilor sii; persoana in cauzi se va abfine de la vot;
o) indeplinegte orice alte atribulii previzute in Statut sau stabilite de Adunarea Generali;
p) aprobi sistemul competilional judefean/municipal pentru Liga a-lV-a, Liga a V-a 9i Liga a Vl-a
(fotbal in 11 , mascutin), pentru fotbal feminin, fotbal in sali gi juniori precum 9i modificirile
acestuia;;

Articolul 35 - Comitetul de urgenli

(1) Comitetul de urgenfi este alcituit din pregedintele givicepregedintiiAJF.
(2) Comitetul de urgenli decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curenti a AJF care
necesiti o rezolvare imediati intre gedinlele Comitetului Executiv. t /
(3) Comitetul de urgenli se intrunegte, in gedinle convocate de pregedinte, ori de cAte ori este
necesar.


