
de citre Adunarea Generali gi/sau Gomitetul Executiv, cu respectarea prevederilor din'prezentul ,/..'. -

Statut.
(7) pregedintele poate delega atribuliile sale unor persoane cu funclii executiveOin cadrui'asoCiafie-i-.
(8) Daci pregedintele este ibsent iniocuitorul siu de drept va fi undt dintre viceprdgedinli, pb'ear6 :"

pregedintele fl desemneazi in acest scop.

Articolul 38 - Directorul Economic/Trezorier

(1) pregedintele propune spre aprobarea Adunirii Generale persoana care urmeazi si ocupe funclia
de Director Economicff rezorier.
(2) Directorul economic/Trezorierul are urmitoarele atribulii principale:

i)'reprezinti gi angajeazi legal AJF, prin delegarea de competenli a pregedintelui, potrivit

competenfelor aco]date prin prezentul Statut 9i Regulamentul intern al AJF;

b) participi, firi drept de vot, la toate gedinlele Adunirii Generale, Gomitetului Executiv 9i
Gomitetului de urgenli;
c) organizeazd gi ionduce activitatea economica curenti a asocialiei;
Oi etiUoreazi riportul anual de activitate financiari al AJF, in colaborare cu secretarul general;

ei elaboreazi proiectul bugetului anual de venituri 9i cheltuieli gi proiectul planului anual de

activitate ale asocialiei ;

Articolul 39 - Secretarul General

(1) pregedintele propune spre aprobarea Adunirii Generale persoana care urmeazi si ocupe funclia
de Secretar General.
{2) Secretarul general are urmitoarele atribulii: /
a)'reprezinti giangajeazi legal AJF, prin delegarea de competenli a pregedintelui, potrivit
competenlelor acordate prin prezentul statut gi Regulamentul intern al AJF;

b) p;rticipa, firi drept de vot, la toate gedinlete Adunirii Generale, Comitetului Executiv 9i
Gomitetului de urgenli;
c) coordoneazi activitatea administrativi a comisiilor AJF;
di asiguri buna desfigurare a gedinlelor Adunirii Generale, Comitetului Executiv 9i a Comitetului de

urgenfS;
e) sesizeazi comisiile AJF cu privire la sivArgirea unor fapte care aduc atingere intereselor qi

imaginiiAJF.
f) elaboreazi raportul privind activitatea Comitetului Executiv gi a Comitetului de Urgenli ale AJF.

D. COMISIA DE CENZORI

Articolul 40 - Componenla 9i atribulii

(1) Controlul financiar intern al AJF este asigurat de o comisie formati din trei cenzori alegi de

Adunarea Generali, dintre care, obli$atoriu, un cenzor trebuie si fie contabil autorizat sau expert
contabil.
(2) Mandatul cenzorilor este pentru o perioadi de patru ani. Ei pot fi realeqi.
(3) Membrii Comitetului Executiv nu pot fi cenzori.
(4) in realizarea competentei sale, Comisia de cenzori: t
a) verifici modul in care este administrat patrimoniul AJF;
b) intocmegte rapoarte gi le prezinti (in sintezi) adunirii generale;
c) poate participa, prin pregedintele siu, la gedinfele Comitetului Exeeutiv, firi drept de vot;
di indeplinegte orice alte atribufii previzute in prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generali.

E. COMISIILE AJF

Articolul 41 - Comisiijudelene

Comisiile judelene sunt:
a) Gomisii tetrhica - analizeazi aspectele de bazi referitoare la antrenament 9i la dezvoltare tehnici;
bi Comisia de copii gi juniori - analizeazi principalele aspecte ale activitifii fotbalistice de copii 9i
juniori gi elaboreazd strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;
t1 Comisia de fotbal in sal{- analizeazl principalele aspecte ale activitiilii de FUTSAL 9i elaboreazi
strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;
d) Comisia juridici - analizeazd problemele juridice generale legate de fotbal 9i de activitatea AJF;
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