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Articolul 2-Sediul " " ' 
"r''

Sediul AJF este situat in Tulcea, str. Gloria nr. 6.9i nu poate fi mutat in alti localifate decit cu
aprobarea Adunirii Generale. Schimbarea sediului AJF la o alti adresi, in aceeagi localitate se poate
face cu aprobarea Comitetului Executiv.

Articolul 3 - Durata de funcfionare

AJF funclioneazi pe o duratii nedeterminati.

Articolul 4- Patrimoniul inilial

La data constituirii sale, 12 septembrie 1991, Asociatia Judefeani de Fotbal Tulcea nu gi-a declarat
patrimoniu precizind doar modalitatea de dobAndire prin cotizalii fixe anuale. Potrivit bilanlului
contabil al anului 1991, Asociatia Judeleani de Fotbal Tulcea a avut venituri din cotizalii fixe in
cuantum ,.. ,/

Articolul 5 - insemne

(1) AJF Tulcea are emblemi proprie aprobati de Adunarea Generali, aceasta fiind inregistratl la
Oficiul de Stat pentru lnvenlii 9i Mirci, in condiliile legii.
(2) Emblema AJF poate fi modificatii numai printr-o hotirire a Adunirii Generale"

Articolul 6 - Afiliere interni

(1) Asocialia Judeleand de Fotbal este persoana juridici de drept privat constituiti din
cluburile gi asocialiile sportive cuprinse in sistemul competilional iudelean/municipal, afiliate Si
recunoscute de aceasta.
(21' AJF Tulcea este afiliati la Federalia Romini de Fotbal gi recunoscuti de aceasta, conform
statutului, drept singura autoritate a fotbalului asocialie din judelul Tulcea
(3) in activitatea lor AJF Tulcea, membrii afilia!i, jucitorii, oficialii gi membrii comisiilor AJF sunt
obligafi:
a) si respecte Legile Jocului elaborate de IFAB gi Legile Jocului pentru Futsal elaborate de
Comitetul Executiv FIFA;
b) si respecte principiile loialitilii, integritilii 9i sportivitilii ca o expresie a spiritului de fair-play;
c) si respecte intotdeauna statutele, regulamentele, directivele 9i deciziile FRF, FlFy' gi UEFA,
precum gi deciziile Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne;
d) si recunoasci jurisdiclia TAS astfel cum este definitii de statutele FIFA, UEFA gi FRF;
e) si igi asume obligalia de a lnainta, in ultimi instanfi, orice litigiu cu caracter nafional apirut ca
urmare sau in legituri cu punerea in aplicare a Statutului sau a regulamentelor FRF/AJF,
Tribunalului Arbitral al Sportului de h Lausanne, tribunal arbitral independent gi imparlial, pentru
solulionarea de manieri irevocabili a litigiului, firi a recurge la instanlele judecitoregti, exceplie
ficind cazul in care legislalia romini, aplicabili de la caz la caz, interzice in mod expres acest
lucru;
f) si respecte orice alte lndatoriri care le revin in conformitate cu dispozifiile statutului gi
regulamentelor FRF, FIFA gi UEFA.

Articolul 7 - Scop gi obiective

(1) Scopul AJF il constituie dezvoltarea constanti a practicirii locului de fotbal gi promovarea,
coordonarea gi controlul acestuia pe teritoriul judelului Tulcea, pini la nivelul Ligii a lV a inclusiv, in
conformitate cu spiritul de fair-play, precum gi cu valorile educalionale, culturale gi umanitare ale
acestuia, in special prin intermediul programelor pentru juniori gi de dezvoltare, [n conformitate cu
atriPuliile acordate de citre FRF .

(2) ln acest sens, principalele obiective ale AJF sunt:
a) organizarea, administrarea, coordonarea 9i controlul sistemului competilional judetean gi
campionatului Ligii a-lV-a/a-V-a/a-Vl-a, etc. gi omologarea rezultatelor acestora potrivit
reguiamentelor FRF; ' t
b) dezvoltarea gi promovarea practicirii jocului de fotbal pe raza judelului ltUlcea;
c) promovarea fotbalului judelean/municipal, prin echipele reprezentative gi cele ale cluburilor, in
competiliile nalionale gi internalionale;


