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STATUTUL ASOCIATIEI JUDETENE DE F O T B A L TIMI$ 

Adunarea Generala a Asociatiei Judetene de Fotbal Timis. din data de 28.07.2012 a aprobat 
modificarea Statutului Asociatiei Judetene de Fotbal Timis in vederea alinierii acestuia la statutele F.R.F. , 
F I F A si U E F A , In vederea includerii modificarilor aduse legislatiei cu privire la asociatii .si fundatii 
(OG nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare) si a modificarilor legislative din domeniul 
educatiei fizice §i sportului 

I N T E R P R E T A R E 

Termenii din prezentul statut precum si regulamentele emise in aplicarea lui au urmatorul Tnteles: 

„ADUNAREA G E N E R A L A " Organul suprem si legislativ al A . J .F . , alcatuit din totalitatea 
membrilor sai 

„AFILIERE" Reprezinta decizia luata de A J F de a admite printre membrii 
sai afiliati o structura sportiva de fotbal 

. . A R R ! 1 R l " Toate categoriile de arbitri prevazuti in „Legile Jocului" -
arbitrul,arbitrii asistcnti, al patrulea oficial 

, , A S O C I A T I A J U D E T E A N A D E 
F O T B A L A S O C I A T I A M U N C H 1 A L A 
1)1 F O T B A L (AJF)" 

Asociatia judeteana/'municipala de fotbal este persoana 
juridica de drept privat, avand drept scop organizarea 
activitatii fotbalistice la niveau judetului, cu respectarea 
statutului §i regulamentelor F R F ; 

. . C L U B S P O R T I V " 

Cluburile sportive sunt structuri sportive cu pcrsqualitate 
juridica, constituite in condiliile legit. Cluburile sportive pot 
fi: persoane juridice de drept privat, structuri fara scop 
lucrativ sau societati comercialc sportive pe actiuni; 

„COMITETUL E X E C U T I V " Organ de conducere executiva al A J F constituit h 
conformitate cu dispozitiile prezentul statut 

„COMITETUL D E U R G E N T A " 
Organ constituit potrivit prevederilor prezentul ui state 
pentru rezolvarea problemeior care necesita luarea unc 
decizii imediate intre ^edinleic Comitetului Executiv 

„COMPETITIE O F I C I A L A " 
Orice competitie fotbalistica organizata in conformitate c 
preyederile statutului si regulamenteloi F R F dc catre FRJ 
A J F sau L P F ; 

. . I T ' D E R A T I A R O M A N A D E 
F O T B A L ( F R F f 

F R F este o structura sportiva de intercs national, constitm 
prin asocierea cluburilor sportive, a asociatiilor judetene < 
fotbal si a asociatiei municipale de fotbal Bucurcsti, 

„FEDERATION I N T E R N A T I O N A L E 
D E F O O T B A L L ASSOCIATION 
(FIFA)" 

Asociatie care organizeaza Fotbalul Asociatie 
conformitate cu prevederile "Legilor Jocului" 

„L1GA PROFESIONISTA DE 
F O T B A L (LPF)" 

Structura sportiva, subordonata F R F , constituita prin 
asocierea cluburilor sportive profesioniste participante la 
compeiitia Campionatul National Liga I 

.. INTERNATIONAL F O O T B A L L 
ASSOCIATION BOARD (IFAB)" 

Organism ui competent sa modiiice "Legile Jocului" 

Pa 



ASOCIAT1A JUDETEANA DE FOTBAL TIMI§ 
Str. Pop de Base$ti nr. 43, Timi§oara, Timi§, Romania 

Tel/Fax 0256/201666, 
CIFnr. RO577677 

„OFICIAL" 

Orice persoana cu functie de conducere, membra al unei 
comisii, arbitru si arbitru asistent, observator, antrenor, 
preparator fizic, si orice alta persoana responsabila cu 
problem telmice, medicale sau administrative din cadrul 
F R F , L P F , A J F , A M F B si cluburilor sportive 

„OBSERVATOR" Toate categoriile de observatori oficiali de joc, de arbitri §i 
supervizorii 

„ M E M B R U A F I L I A T " Structuri sportive de fotbal (cluburi sportive, asociatii 
sportive) afiliate ai A.J .F . 

„UNION DES ASSOCIATIONS 
EUROPENNES D E F O O T B A L L 
(UEFA)" 

Uniunea Asociatiilor Europene de Fotbal. 

N O T A : In prezentul statut, masculinul, generic utilizat pentru concizie, se aplica §i pentru genul feminin; 
orice termen folosit la singular poate avea si sens de plural, §i viceversa. 
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C A P I T O L U L I 
P R E V E D E R I G E N E R A L E 

Art. 1 - Denumire si statut juridic 
(1) Asociatia judeteana de Fotbal Timis. (A.J.F.T) este persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, 
autonoma, neguvernamentala si neutra din punct de vedere politic, religios §i etnic. 
(2) Asociatia Judeteana de Fotbal Timis are Certificat de identitate sportiva nr. 0001994 cu numarul de 
identificare in Registrul sportiv TM/B/0001/2002 , inscrisa in Registrul special nr. 275, are GIF nr. 
R05776771 si cont bancar RO63BACX0000003008625 deschis la Unicredit Bank Timisoara. 

(3) Asociatia Judeteana de Fotbal Timis este membru afiliat F R F , fiind o structura sportiva de interes 
locafpersoana juridica de drept privat, avand drept scop organizarea, coordonarea si controlul activitatii 
fotbalistice in judetul Timis, cu exceptia competitiilor organizate de F R F §i/sau L P F , singura autorizata in 
acest scop in teritoriul sau de competenta, conform Legii Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000 §i 
Statului FRF. 

(4) In cadrul activitatii A J F se folose§te limba romana. 

Art. 2 - Sediul 

(1) Sediul A..I.F. Timis este situat in Timis, str. Pop de Base§ti nr. 43 si nu poate fi mutat in alta 
localitate decat cu aprobarea Adunarii Generale. Schimbarea sediului A J F la o alta adresa, In aceeasi 
localitate se poate face cu aprobarea Comitetului Executiv. 

Art. 3 - Durata de functionare 

A.J .F . Timis functioneaza pe o perioada nedeterminata. 

Art. 4 - Patrimonii! initial 

L a data constituirii sale, 12.09.1991cu Sentinta civila Nr . 125, patrimoniul initial al A J F Timis in suma 
100.00 l e i , atat in activ cat si in pasiv. 
Art. 5 - Insemne 
(1) A.J .F . Timis. are emblema proprie, aprobata de Adunarea Generala §i inregistrata la Oi ic iu l de Stat 
pentru Inventii si Marci , In conditiile legii. 

(2) Emblema poate fi modificata numai printr-o hotarare a Adunarii Generale. 

Art. 6 - Afiliere interna 

(1) Asociatia Judeteana de Fotbal este persoana juridica de drept privat constituita din cluburile si 
asociatiile sportive cuprinse in sistemul competitional judetean/municipal, afiliate si recunoscute de 
aceasta. 
(2) A.J .F . Timis. este afiliata la F .R.F . si recunoscuta de aceasta, conform statutului F.R.F. , drept singura 
autoritate a fotbalului asociatie din judetul Timis. 
(3) In activitatea A.J .F . Timis, membrii afiliati, jucatorii, oficialii si membrii comisiilor de specialitate 
sunt obligati: 
a) sa respecte Legile Jocului elaborate de I F A B §i Legile Jocului pentru Futsal elaborate de Comitetul 
Executiv F IFA; 
b) sa respecte principiile loialitatii, integritatii si sportivitatii ca o expresie a spiritului de fair-play; 
c) sa respecte intotdeauna statutele, regulamentele directivele si deciziile F .R.F. , F I F A si U E F A , precum 
si deciziile Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne; 
d) sa recunoasca jurisdictia T A S astfel cum este defmita de statutele F I F A , U E F A sj F.R.F. ; 
e) sa isi asume obligatia de a inainta, in ultima instanta, orice litigiu cu caracter national aparut ca urmare 
sau in legatura cu punerea in aplicare a Statutului sau a regulamentelor FRIVAJF , Tribunalului Arbitral al 
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Sportului de la Lausanne, tribunal arbitral independent si impartial, pentru solutionarea de maniera 
irevocabila a litigiului, faxa a recurge la instantele judecatoresti, exceptie facand cazul in care legislatia 
romana, aplicabila de la caz la caz, interzice in mod expres acest lucru; 
f) sa respecte orice alte indatoriri care le revin in conformitate cu dispozitiile statutului si regulamentelor 
F R F , F I F A si U E F A . 

Art. 7 - Scop si obiective 
(1) Scopul A.J .F . Timis constituie dezvoltarea constants a practicarii jocului de fotbal si promovarea, 
coordonarea si controlul acestuia pe teritoriul judetului Timi§, pana la nivelul L i g i i a IV a inclusiv. in 
conformitate cu spiritul de fair-play, precum si cu valorile educationale, culturale si umanitare ale 
acestuia, in special prin intermediul programelor pentru juniori si de dezvoltare, in conformitate cu 
atribupile acordate de catre F R F. 
(2) In acest sens, principalele obiective ale A.J .F . sunt: 
a) organizarea, administrarea, coordonarea si controlul sistemului competitional judetean si campionatului 
L ig i i a-IV-a/a-V-a/a-VI-a, etc. si omologarea rezultatelor acestora potrivit regulamentelor F R F ; 
b) dezvoltarea si promovarea practicarii jocului de fotbal pe raza judetului Timi§ 
c) promovarea fotbalului judetean/municipal, prin echipele reprezentative si cele ale cluburilor, In 
competitiile nationale si internationale; 
d) reprezentarea si apararea intereselor fotbalului judetean/municipal pe plan intern; 
e) organizarea competitiilor fotbalistice aflate in competenta sa, potrivit statutului si regulamentelor 
proprii; 
f) elaborarea de regulamente, decizii si alte norme care vor avea ca obiectiv punerea In aplicarc a 
prevederilor prezentului Statut; 
g) prevenirea si sanctionarea incalcarii Statutului, regulamentelor, directivelor si deciziilor A J F , F R F . 
FIFA, U E F A , precum si a „Legilor Jocului" elaborate de I F A B . 
h) prevenirea si sanctionarea oricarei metode sj/sau practici neregulamentare In fotbal, precum si 
protejarea activitatii fotbalistice de orice abuzuri; 
i) sustinerea si incurajarea practicarii jocului de fotbal „curat", in vederea protejarii si respectarii 
principiilor fair-play-ului in fotbal; 
j) supravegherea §i luarea unor masuri impotriva folosirii produselor si metodelor de dopaj in randul 
fotbalistilor; 
k) asigurarea desfasurarii controlului doping in conditiile legii, A J F Timi§ / A M F B fund astfel Indreptapta 
sa solicite membrilor afiliati informatii privind planurile de pregatire a echipelor si informatii privind 
jucatorii lor. 
(3) Statutul A J F Timis, aprobat de Adunarea Generala a membrilor afiliati, este avizat de Comitetul 
Executiv al FRF . Modificarile si/sau complctarile aduse acestora, fara avizul Comitetului Executiv. sunt 
nule de drept. 

Articolul 8 - Neutralitate si non-discriminare 
(1) A J F este neutra din punct de vedere politic, religios si etnic. 
(2) Discriminarea de orice tip Impotriva unei tari, a unei persoane fizice sau a unor grupuri de persoane 
avand la baza etnia, sexul, limba, religia, orientare politica sau orice alt motiv este strict interzisa. 
(3) Orice tip de discriminare, directa sau indirecta, va fi sanctionata conform Codului disciplinar 
F I F A / U E F A / F R F . 
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C A P I T O L U L II 

C A L I T A T E A D E M E M BR I. 

Articolul 9 - Afilierea, suspendarea si excluderea 
(1) Adunarea Generala a A J F este competenta sa decida asupra afilierii, suspendarii si/sau excluderii 
membrilor. 
(2) Comitetul Executiv al A J F poate decide cu titlu provizoriu afilierea sau suspendarea, urmand ca 
aceasta decizie sa fie validata de prima Adunare Generala. 
(3) Afilierea se poate efectua daca solicitantul indeplineste cerintele A J F . Calitatea de membru 
inceteaza fie prin retragere, fie prin excludere. 

Articolul 10 - Afilierea 
(1) L a A J F se pot afilia numai structurile sportive cu sau fara personalitate juridica, legal constituite si 
recunoscute oficial. 
(2) Structurile sportive, cu sau fara personalitate juridica, ale caror echipe participa la competitiile 
organizate de A J F , se afilieaza la asociatia judeteana/municipala de fotbal competenta tentorial, legal 
constituita, oficial recunoscuta si afiliata la F RF . 
(3) Afilierea structurilor sportive se poate face numai dupa inscrierea acestora in Registrul sportiv al 
Ministerului Tineretului si Sportului sau, dupa caz, al Directiei Judetene pentru Sport competenta 
tentorial, in conditiile legii. 
(4) Cluburile sportive de drept public pot fi membre ale Asociatiei Judetene de Fotbal . 
(5) Prevederile prezentului Statut se aplica si jucatorilor, antrenorilor, arbitrilor si tuturor celorlalti 
oficiali astfel cum este definit acest termen in preambul. 

Articolul 11 - Cererea de afiliere 
(1) O structura sportiva care doreste sa devina membru afiliat al A J F trebuie sa adreseze o cerere'scrisa. 
catre asociatie prin care solicita afilierea. O data cu cererea de afiliere vor fi depuse urmatoarele 
documente: 

a) copie a Statutului sj a Regulamentelor acesteia, valabile din punct de vedere juridic; 
b) o declaratie conform careia se angajeaza sa respecte intotdeauna Statutul, regulamentele, directivele 
si deciziile F IFA, ale U E F A , ale F R F si ale A J F si prin care asigura respectarea acestora si de catre 
proprii membri, cluburi, oficiali si jucatori; 

c) o declaratie conform careia se angajeaza sa respecte Legile Jocului in vigoare; 
d) o declaratie prin care recunoa§te autoritatea Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, 
conform Statutului F R F ; 
e) o declaratie conform careia este situat si inregistrat pe teritoriul A J F ; 
f) o declaratie prin care se obliga sa joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul A J F ; 
g) o declaratie prin care structura juridica a persoanei care solicita afilierea garanteaza faptul ca aceasta 
poate lua decizii independent de orice entitate externa; o lista cu oficialii cu drept de semnatura, 
imputerniciti sa incheie contracte cu efecte juridice cu terti; 
h) o declaratie prin care se angajeaza sa organizeze sau sa participe la meciuri amicale doar cu acordul 
prealabil al A J F ; 
i) copie a procesului verbal din cadrul ultimei adunari generale. 

2) Urmatoarele obligatii urmeaza a fi inscrise in statutele membrilor afiliati sau ale structurilor sportive 
care doresc sa se afilieze la A J F : 
a) sa respecte intotdeauna statutele, regulamentele, directivele si deciziile F I F A , U E F A , F R F , A J F , 
A M F B in vigoare; 
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b) sa respecte intotdeauna Legile Jocului in vigoare; 
c) sa recunoasca autoritatea comisiilor cu atributii jurisdictionale din cadrul F IFA, U E F A , F R F , A J F astfel 
cum este definita in statutele acestora, precum si jurisdictia Tribunalului Arbitral al Sportului de la 
Lausanne astfel cum este definita in statutele F I F A , U E F A si F R F ; 
d) sa indeplineasca intotdeauna obligatiile stabilite prin statutul si regulamentele F R F sj A J F . 
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) din prezentul articol, se sanctioneaza, dupa cum urmeaza: cu 
excluderea structurilor sportive care nu isi adapteaza propriile statute la cerintele A J F pana eel tarziu la 
data de 31.12.2011 sau cu respingerea cererii de afiliere in situatia structurilor sportive care solicita 
afilierea. 

Articolul 12 - Drepturile membrilor A J F 
(1) Membrii afiliati la A J F au urmatoarele drepturi: 
a) sa participe la Adunarea Generala a A J F si la Adunarile Generale organizate pentru alegerea 
reprezentantilor in Comitetul Executiv, pe categorii de membri afiliati; 
b) sa nominalizeze candidati pentru ocuparea functiei de Pre§edinte al A J F sau pentru orice alta functie 
pentru care alegerea se face de catre Adunarea Generala; 
c) in cazul cluburilor sportive, sa participe la competitiile nationale organizate de A J F , precum si la 
competitiile nationale de fotbal; 
d) sa prezinte propuneri Adunarii Generale si Comitetului Executiv in vederea includerii acestora pe 
ordinea de z i ; 
e) sa participe si sa beneficieze de programele de asistenta si dezvoltare elaborate de A J F ; 
f) sa exercite orice alt drept izvorand din prevederile statutului si regulamentelor A J F ; 
(2) Exercitarea drepturilor mentionate la alin. (1) se face in concordanta cu prevederile statutului §i 
regulamentelor A J F . 

Articolul 13 - Obligatiile membrilor A J F 
(1) Membrii afiliati la A J F au urmatoarele obligatii: 
a) sa respecte Statutul, regulamentele, directivele si deciziile A J F / F R F / F I F A / U E F A , precum §i "Legile 
Jocului" elaborate de I F A B si „Legile jocului pentru F U T S A L " elaborate de F I F A ; 
b) sa participe la competitiile judetene si municipale organizate de A J F , precum si la competitii zonale 
si/sau nationale de fotbal; 
c) sa respecte principiile de fair-play si integritate a competitiilor sportive; 
d) sa se asigure ca jucatorii §i oficialii lor respecta statutul, regulamentele, directivele §i deciziile A J F , 
FRF, F I F A si U E F A prin inserarea unor clauze obligatorii in contractele incheiate intre acestia §i 
structurile sportive in cauza; 

e) sa recunoasca jurisdictia comisiilor cu astfel de atributii din cadrul F I F A , U E F A , FRF, si A J F precum 
si a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, astfel cum este definita aceasta in statutele F I F A , 
U E F A , F R F , si A J F ; 
f) sa raspunda solidar cu membrii lor individuali in ceea ce prive§te executarea obligatiilor financiare 
fata de FIFA, U E F A F R F , si A J F , dupa caz; 
g) sa achite integral cotizatia si celelalte obligatii financiare fata de A J F in conditiile si la termenele 
stabilite de prevederile statutului si regulamentelor A J F ; 
h) sa se abtina de la orice actiune contrara intereselor A J F . 
i) sa respecte toate celelalte obligatii ce reies din statutul si din regulamentele F I F A , U E F A , F R F si A J F 
j) membrii afiliati au obligatia sa notifice A J F in termen de 15 zile si Ministerul Tineretului si Sportului 
pentru cluburi sau Directia Judeteana pentru Sport pentru asociatii, in tenuen de 30 de zile, de la data 
ramanerii definitive si irevocabile a hotararii pronuntata de instanta judecatoreasca sau de la data 
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efectuarii modificarii pentru membrii afiliati fara personalitate juridica, orice modificare intervenita in 
actul constitutiv si statutul sau, pentru a fi operata in documentele A J F §i, respectiv, in Registrul sportiv; 
k) sa isj asume obligatia de a inainta, in ultima instanta, orice litigiu cu caracter national aparut ca 
urmare sau in legatura cu punerea In aplicare a Statutului sau a regulamentelor A J F , Comisiei de Recurs 
a F R F , pentru solutionarea de maniera irevocabila a litigiului, fara a recurge la instantele judecatoresti, 
exceptie facand cazul in care legislatia romana, aplicabila de la caz la caz, interzice in mod expres acest 
lucru. 
(2) incalcarea obligatiilor prevazute in cuprinsul alin. 1 al prezentului articol se sanctioneaza astfel: 

suspendarea sau excluderea pentru incalcarea obligatiilor prevazute la literele a,b,c,d,e,h si i ; 
penalitate sportiva de 2.000 lei pentru incalcarea obligatiilor prevazute la literele f,g si j ; 

Competenta pentru sanctionarea acestei abateri disciplinare apartine Comisiei de Disciplina a A J F A M F B , 
la sesizarea Secretarului General al A J F . 

Articolul 14 - Suspendarea 
(1) Adunarea Generala poate hotari suspendarea unui membru A J F , in cazul in care acesta incalca in 
mod grav Statutul, regulamentele, normele si hotararile A J F . 
(2) Decizia provizorie de suspendare cu efect imediat poate fi adoptata si de Comitetul Executiv al A J F . 
In acest caz, decizia de suspendare trebuie validata cu ocazia primei Adunari Generale a A J F , cu o 
majoritate de 2/3 din voturile exprimate. In cazul in care decizia de suspendare nu este validata, 
sanctiunea va fi ridicata automat.. 
(3) Pe intrega perioada de suspendare, membrul A J F va pierde orice drept prevazut de prezentul Statut. 
In cazul unei suspendari de orice natura, membrul respectiv isi pierde dreptul de vot in cadrul Adunarii 
Generale a A J F , iar reprezentantii acestuia nu pot fi alesi sau nominalizati. 
(4) Ceilalti membri nu pot mentine legaturi de natura sportiva cu un membru suspendat. Competenta 
pentru sanctionarea unor astfel de abateri disciplinare apartine Comisiei de Disciplina a A J F . 

Articolul 15 - Incetarea calitatii de membru al A J F 
(1) Calitatea de membru afiliat al A J F incctcaza prin: 
a) rctragere; 
b) excludere; 
c) dizolvare: 
d) dizolvarea A J F ; 
(2) Excluderea unui membru afiliat din A J F se aproba de Adunarea Generala la propunerea Comitetului 
Executiv. 
(3 ) Membrii afiliati ai A J F , care isi pierd aceasta calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului 
social al A J F / A M F B . 
(4) U n membru afiliat trebuie sa-si indeplineasca toate obligatiile financiare fata de A J F pana la 
pierderea calitatii de membru. 

Articolul 16 - Retragerea 
(1) U n membru se poate retrage din A J F , decizia intrand in vigoare la sfarsitul anului calendaristic. 
Notificarea de retragere trebuie sa fie inregistrata la secretariatul general al A J F eel mai tarziu cu 6 luni 
inaintea sfarsitului anului calendaristic. Odata cu notificarea, se va depune la secretariatul general si o 
copie a hotararii de retragere adoptata de Adunarea Generala a membrului afiliat. 
(2) U n membru afiliat al A J F care §i-a depus cererea de retragere nu este exonerat de datoria de a-si 
achita toate obligatiile financiare fata de A J F si fata de ceilalti membri ai acesteia. 

Pag 7 



ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS 
Str. Pop de Base$ti nr. 43, Timifoara, Timis, Romania 

Tel/Fax 0256/201666, 
CIFnr. ROS77677 

Articolul 17 - Excluderea 
(1) Adunarea Generala poate sa excludS un membru in urmatoarele situatii: 
a) daca acesta nu isi indeplineste obligatiile financiare fata de A J F ; 
b) daca incalca in mod grav Statutul, regulamentele, normele si hotararile A J F ; 
c) daca i-a fost revocata recunoasterea ca structura sportiva si, in conditiile legii, a fost radiat din 
Registrul sportiv. 
d) la propunerea Comitetului executiv al A.J .F . in cazul savarsirii unor abateri grave de disciplina 
Excluderea unui membru afiliat din A J F se aproba de catre Adunarea Generala la propunerea 
Comitetului Executiv. D in momentul adoptarii Hotararii Comitetului Executiv cu privire la propunerea 
de excludere a unui membru si pana la data Hotararii primei AdunSri Generale, in conformitate cu 
prevederile art. 14 alin. 2, Comitetul Executiv poate adopta provizoriu mSsura de suspendare a 
membrului afiliat in cauza. 

(3) Excluderea unui membru afiliat al A J F se hotaraste numai cu o majoritate de minimum 2/3 din 
voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la Adunarea Generala respectiva. 
(4) Un membru afiliat trebuie sa-si indeplineasca toate obligatiile financiare fata de A J F pana la 
pierderea calitatii de membru. 

Articolul 18 - Dizolvarea membrului A J F 
(1) Dizolvarea unui membru afiliat se aproba de catre Adunarea Generala a acestuia, in conformitate cu 
prevederile Statutului propriu. 
(2) Imputernicitul desemnat de Adunarea Generala are obligatia sa transmits. Comitetului Executiv al 
A J F , prin scrisoare recomandatS, hotararea de dizolvare luata de Adunarea Generala a membrului afiliat, 
in termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia. 
(3) Daca un membru afiliat se dizolvS, el isi pierde de drept calitatea de membru al AJF . 
(4) Comitetul Executiv va informa Adunarea Generals a A J F , la proxima sa intrunire, cu privire la 
dizolvarea membrului afiliat respectiv. 

Articolul 19 - Organismele membrilor afiliati 
(1) Organismele unui membru afiliat pot fi alese in cadrul respcctivei structuri sportive. Statutul unui 
membru va confine prevederi referitoare la o procedurS care sa garanteze o totals independents a 
alegerii. 
(2) Orice organism al unui membru care nu a fost ales conform paragrafului (1) nu va fi recunoscut de 
AJF . 
(3) Deciziile adoptate de organismele care nu au fost alese conform paragrafului (1) nu vor (i 
recunoscute de A J F . 
(4) Nic i o persoana fizica sau juridica (inclusiv societati de tip holding si filiale) nu poate exercita 
control asupra mai multor cluburi sau grupari de cluburi, atunci cand integritatea unui meci de fotbal sau 
a unei competitii poate fi afectatS. 

Articolul 21 - Presedinte de onoare si membru de onoare 
(1) La propunerea Comitetului Executiv, Adunarea Generala a A J F poate acorda titlul de „Presedinte de 
onoare al A J F " sau "Membru de onoare al A J F " unor personalitati cu merite deosebite in activitatea 
fotbalistica. 
(2) Presedintele de onoare si membrii de onoare pot participa la Adunarea Generala si pot lua parte la 
dezbateri. dar nu au drept de vot. 
(3) Presedintele de onoare si membrii de onoare pot beneficia de drepturi si facilitati viagere. Comitetul 
Executiv va stabili tipul si cuantumul acestor drepturi si facilitati precum si persoanele care vor 
beneficia de ele. 
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CAPITOLULI1I 
ORGANIZARE 

Articolul 22 - Organele A J F 
(1) Adunarea Generala este organul suprem si legislativ al A J F . 
(2) Comitetul Executiv este organul executiv al A J F . 
(3) Comitetul de urgenta este organul care solutioneaza problemele ce necesitS luarea unor decizii 
imediate intre sedintele Comitetului Executiv. 
(4) Comisia de cenzori este organ de control financiar intern al A J F . 
(5) Comisiile sunt organisme de specialitate ale A J F . 
(6) Organele de conducere ale A J F pot fi stabilite prin alegere, printr-o procedura independents de orice 
interventie si influents politics. A J F isj administreaza activitatea in mod independent, fara nicio 
influents din partea tertilor. 
(7) Comisiile A J F sunt: comisii permanente, comisii permanente-autonome si comisii cu atributii 
jurisdictionale. 
(8) Comisiile permanente-autonome si comisiile cu atributii jurisdictionale sunt independente In 
procesul de luare a deciziilor. Membrilor Comisiilor le este interzisa participarea la solutionarea 
cauzelor in situatia in care exists un conflict de interese sau riscul unui asemenea conflict. 

A. ADUNAREA G E N E R A L A 

Articolul 23 - Periodicitate 
(1) Adunarea Generala este ordinara si extraordinara. 
(2) Adunarea Generals ordinarS se desfSsoarS anual. 
(3) Adunarea Generals extraordinara se convoaca oricand este necesar. 

Articolul 24 - Voturi, delegati 
(1) Adunarea Generala se compune din membrii afiliati mentionati in continuare, care au drept de vot 

egal, astfel: 
- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociatie din Liga IV ; 
- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociatie din Liga a V - a 
- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociatie din Liga a V I -a; 
- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusiva de fotbal feminin participant la 
campionatele judetene de fotbal feminin; 

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate de copii si juniori participant la 
campionatele judetene de fotbal pentru juniori; 
- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusiva de fotbal in sala participant la 
campionatele judetene de fotbal in sala; 
(2) Cluburile afiliate atat la A J F cat si la FRF au drept de vot in conformitate cu prevederile alin. 1. 
(3) Numai delegatii prezenti au drept de vot. Votul prin corespondents sau prin imputernicire (procurS) 

nu este permis. 
(4) Membrii afiliati pot desemna ca delega la Adunarea Generala a A J F doar o persoanS dintre cele 
mentionatc In cererile de inscriere in competitii ce se depun la A J F la inceputul ficcSrui an 
competitional. 
(5) Un delegat nu poate reprezenta decat un singur membru afiliat. 
(6) Pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Executiv nu vor putea reprezenta ca delegati clubul 
din care fac parte si nu au drept de vot in Adunarea Generals. De asemenea. membrii Comisiilor cu 
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atributii jurisdictionale, pe toata durata mandatului lor, nu vor putea reprezenta ca delegati nici unui 
dintre membrii afiliati si nu au drept de vot la Adunarea Generala. 

Articolul 25 - Ordinea de zi a Adunarii Generale 
(1) Ordinea de z i a Adunarii Generale ordinare se stabile§te de Comitetul Executiv si va cuprinde, dupa 
caz: 
a) constatarea intrunirii cvorumului; 
b) aprobarea ordinii de z i ; 
c) alocutiunea presedintelui A J F ; 
d) desemnarea scrutatorilor si a Comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale si a comisiei de 
solutionare a contestatiilor - atunci cand este cazul; 
e) desemnarea a 3 persoane pentru intocmirea procesului-verbal oficial al Adunarii Generale sau 
verificarea acestuia in cazul in care a fost facut prin stenograma; 
f) prezentarea raportului Comitetului Executiv si a raportului administratiei A J F ; 
g) prezentarea bilantului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia si descarcarea de 
gestiune a Comitetului Executiv; 
h) prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori si aprobarea acestuia prin vot; 
i) prezentarea §i aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli; 
j) examinarea sj aprobarea propunerilor de modificare a Statutului A J F 
k) afilierea, dezafilierea, suspendarea si/sau excluderea membrilor A J F , dupa caz; 
1) alegerea presedintelui asociatiei, alegerea vicepresedintilor si a membrilor Comitetului Executiv, 
alegerea presedintelui si a membrilor Comisiei de Cenzori. 
(2) Membrii A J F pot face propuneri pentru ordinea de z i a Adunarii Generale ordinare. Propunerile se 
transmit in scris secretarului general al A J F , cu 60 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea 
Adunarii Generale, iar acestea vor confine §i o scurta motivare pentru care se solicita includerea in 
ordinea de z i . Ordinea de z i a Adunarii Generale Ordinare poate fi completata si/sau modificata numai 
cu votul majoritatii simple a membrilor afiliati prezenti. 

(3) Ordinea de z i a unei adunari generale extraordinare va include numai temele (problemele) care au 
determinat convocarea ei. N i c i o alta problema, in afara celor incluse pe ordinea de z i , nu se poate 
aborda in cadrul unei astfel de adunari. 

Articolul 26 - Convocarea Adunarii Generale Ordinare 
(1) Secretariatul General va notifica in scris cu eel putin 90 zile inainte de data la care va avea loc 
Adunarea Generala, toti membrii afiliati, cu privire la posibilitatea acestora ca in termen de 30 zile sa 
inainteze propunerile in vederea includerii acestora pe ordinea de z i . 

(2) Convocarea Adunarii Generale Ordinare se face de catre Comitetul Executiv si va fi transmisa in 
scris membrilor afiliati cu eel putin 30 de zile inainte de data cand urmeaza sa se desfa§oare. 
(3) Convocarea va cuprinde data, ora si locul desfasurarii, precum si ordinea de z i a Adunarii Generale. 
De asemenea, se vor transmite membrilor afiliati: Raportul Comitetului Executiv privind activitatea 
desfasurata in anul precedent, Bilantul contabil pe anul precedent, Raportul Comisiei de cenzori (in 
sinteza), Bugetul de venituri §i cheltuieli pe anul care urmeaza. 
(4) Daca in ordinea de z i figureaza propuneri pentru modificarea/completarea Statutului, textul integral 
al acestora se va transmite membrilor afiliati. 

Articolul 27 - Convocarea Adunarii Generale Extraordinare 
(1) Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata oricand de Comitetul Executiv prin hotararea 
majoritatii simple a acestuia. 
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(2) Comitetul Executiv trebuie sa convoace o Adunare Generala Extraordinara daca 1/3 din membrii 
A J F , conform art. 25, alin. 1, fac o asemenea solicitare in scris. Solicitarea trebuie sa mentioneze 
motivul pentru care este ceruta convocarea Adunarii Generale Extraordinare si se depune la secretariatul 
general al A J F . 
(3) Adunarea Generala Extraordinara trebuie sa aiba loc in termen de maximum 30 zile de la data cand 
s-a hotarat convocarea acesteia. Ordinea de z i a Adunarii Generale Extraordinare va fi comunicata odata 
cu convocarea acesteia. 

Articolul 28 - Cvorum 
(1) Adunarea Generala a A J F este statutar constituita si poate lua decizii valabile in prezenta a 2/3 din 
numarul delegatilor cu drept de vot desemnati de membri afiliati sa participe la aceasta. 
(2) Daca nu se intrune§te cvorumul prevazut la alin. 1 in termen de eel mult doua ore de la deschiderea 
lucrarilor, Adunarea Generala a A J F se va desfasura in ziua urmatoare, In acelasi loc si la aceeasj ora. In 
acest caz, adunarea se va desfasura si va putea lua decizii valabile indiferent de numarul delegatilor cu 
drept de vot desemnati de membri afiliati, cu exceptia situatiilor in care pe ordinea de z i se afla unui din 
urmatoarele puncte: 
a) modificari ale Statutului A J F ; 
b) alegerea sau revocarea presedintelui A J F ; 
c) excluderea unui membru afiliat; 
d) dizolvarea A J F . 

Articolul 29 - Hotararile Adunarii Generale a A J F 
(1) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate (jumatate plus unu) a voturilor membrilor afiliati 
prezenti. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. 1, este necesara o majoritate de 2/3 din numarul membrilor 
prezenti, pentru adoptarea urmatoarelor decizii: 

- modificari si completari la Statut; 
- excluderea unor membri afiliati; 
- schimbarea sediului A J F in alta localitate. 
- schimbarea scopului A J F ; 
-dizolvareaA.i l- : 
(3) Se vor putea adopta hotarari si cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti (numarul eel 
mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate), daca Adunarea Generala decide astfel. In aceasta 
situatie, abtinerile de la vot nu sunt numarate. Daca se realizeaza egalitate de voturi, se reia procedura de 
votare pana la obtinerea majoritatii simple. 

(4) Face exceptie, de la prevederile alin. 2 de mai sus, Adunarea Generala desfasurata potrivit art. 29, 
alin. 2 din prezentul Statut, in cadrul careia o hotaraie valida poate fi luata numai daca intruneste 
majoritatea absoluta a voturilor membrilor afiliati prezenti. 
(5) Hotararile se adopta prin vot deschis (prin ridicarea mainii - legitimatiei de vot) sau secret (cu 
buletin de vot), in raport de modalitatea aprobata de Adunarea Generala. 
(6) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. 
(7) Hotararile Adunarii Generale se certifica prin semnatura presedintelui A J F si intra In vigoare in 
termen de 15 zile de la data la care au fost adoptate. In cazuri speciale, Adunarea Generala poate stabili 
o alta data pentru intrarea in vigoare a hotararilor. 
(8) Hotararile Adunarii Generale de modificare a statutului A J F intra in vigoare dupa inscrierea 
modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judeeatoriei competente tentorial. 
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(9) Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii si pentru 
membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva. 
(10) Hotararile Adunarii Generale contrare legii sau dispozitiilor cuprinse in prezentul Statut pot fi 
atacate in justitie de catre oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au 
votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in conformitate cu 
legislatia in vigoare. Orice litigiu cu privire la Hotararile Adunarii Generale va fi supus mai intai unei 
proceduri arbitrale, in fata unui arbitru independent si impartial agreat de ambele parti. In 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 presedinte al completului arbitral in conformitate cu prevederile 
Codului T A S . De asemenea, membrul A J F , nemultumit de o hotarare a Adunarii Generale se poate 
adresa Tribunalului Arbitral al Sportului. 

Articolul 30 - Atributiile Adunarii Generale 
(1) Adunarea Generala este imputernicita sa ia hotarari In orice problema a A J F . 
(2) Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale: 
a) aproba Statutul A J F , modificarile si/sau completarile acestuia, precum si modificarea actului 
constitutiv al asociatiei; 
b) aproba Regulamentul de aplicare a Statutului si Regulamentul de organizare si desfa§urare a Adunarii 
Generale a A J F precum si modificarile si/sau completarile acestora; 
c) aproba programele strategice privind activitatea fotbalistica din judetul Timis elaborate pe perioade 
de patru ani (intre doua adunari generale de alegeri); 
d) aproba planurile anuale de activitate si bugetelc anuale de venituri §i cheltuieli ale asociatiei; 
e) aproba sistemul competitional judetean/municipal pentru Liga a-IV-a, Liga a V-a si Liga a V l - a 
(fotbal in 11 - masculin), precum si modificarile acestuia; sistemul competitional pentru fotbal feminin, 
fotbal in sala si juniori se aproba de catre Comitetul Executiv al A J F ; 
f) alege si revoca presedintele asociatiei, confirma validitatca adunarilor de alegeri desfasurate pentru 
desemnarea membrilor Comitetului Executiv: 
g) revoca individual sau colcctiv mandatele membrilor Comitetului Executiv cand faptele lor pun in 
pericol interesele asociatiei; 
h) alege si revoca presedintele si membrii Comisiei de cenzori si aproba Regulamentul de Organizare si 
Functionare a acesteia; 
i) aproba raportul privind activitatea Comitetului Executiv, bilantul contabil si descarcarea de gestiune a 
Comitetului Executiv, precum si raportul Comisiei de Cenzori; 
j) decide asupra afilierii, suspcndarii si excludcrii membrilor asociatiei, potrivit prevederilor prezentului 
Statut; 
k) aproba cuantumul cotizatiei anuale de membru afiliat la A J F ; 
1) decide in legatura cu transferarea sediului A J F in alta localitate; 
m) aproba emblema A J F , precum si modificarea acesteia; 
n) hotaraste in legatura cu dizolvarea asociatiei si lichidarea patrimoniului, conform legii; 
o) indeplineste si alte atributii. in conditiile legii. 
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B. C O M I T E T U L E X E C U T I V 
Articolul 31 - Alcatuirca Comitetului Executiv 

(1) Comitetul Executiv este compus din 13 membri, dupa cum urmeaza: 
a) presedintele A J F — presedinte al Comitetului Executiv; 
b) 3 vicepresedinti alesi de Adunarea generala din randul membrilor afiliati ai Comitetului Executiv al 
A J F ; 
c) 9 membri, dupa cum urmeaza: 
- 3 reprezentanti ai cluburilor/asociatiilor din Liga a-IV-a 
- 3 reprezentant al cluburilor/asociatiilor din Liga a-V-a 
- 2 reprezentant al cluburilor/asociatiilor din Liga a-VI-a 
- presedintele Comisiei judetene a Arbitrilor 
- unui dintre vicepresedinti va reprezenta asociatiile si cluburile de copii si juniori participante la 
campionatele judetene; 
(2) Membrii Comitetului Executiv sunt alesi pentru un mandat de 4 ani. Membri i Comitetului Executiv 
pot fi realesi. N i c i un angajat sau colaborator al A J F , cu exceptia Presedintelui A J F nu poate face parte 
din Comitetul Executiv. 
(3) L a toate reuniunile Comitetului Executiv participa, fara drept de vot, directorul economic/trezorierul 
si secretarul general. 
(4) Daca presedintele A J F isi inceteaza sau nu-si mai poate exercita atributiile, unui dintre 
vicepresedinti, desemnat de Comitetul Executiv, le va prelua pana eel mult la Adunarea Generala 
urmatoare. In acest caz, Adunarea Generala va alege un nou pre§edinte, conform prevederilor 
prezentului Statut. 
(5) Daca vicepresedintii sau ceilalti membri ai Comitetului Executiv is i inceteaza activitatea sau nu-si 
mai pot exercita atributiile ca urmare a pierderii calitatii de baza pentru care au fost desemnati in 
Comitetul Executiv, ei vor fi Inlocuiti, in maximum 30 de zile de la data cand respectivele functii au 
devenit vacante, conform prevederilor prezentului Statut. 
(6) Dosarele de candidatura trebuie trimise secretariatului general al A J F cu eel putin 15 zile 
calendaristice inaintea datei la care a fost convocata Adunarea Generala. Lista oficiala cu candidati 
trebuie comunicata membrilor A J F , impreuna cu ordinea de z i a Adunarii Generale in cadrul careia va fi 
ales Comitetul Executiv. 

Articolul 32 - Organizarea Comitetului Executiv 
(1) De regula, Comitetul Executiv se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar. 
(2) Comitetul Executiv este statutar constituit §i poate adopta hotarari in prezenta a jumatate plus unu 
din totalul membrilor sai. 
(3) Presedintele convoaca sedintele Comitetului Executiv. In cazul in care majoritatea membrilor 
Comitetului Executiv solicita convocarea unei sedinte, Presedintele are obligatia de a convoca §edinta in 
termen de 30 de zile. Presedintele redacteaza ordinea de z i . Fiecare membru al Comitetului Executiv 
poate propune teme care urmeaza sa fie incluse pe ordinea de z i . Membri i Comitetului Executiv vor 
transmite chestiunile pe care doresc sa le includa pe ordinea de z i secretarului general, cu eel putin 15 
zile inainte de sedinta 
(4) L a fiecare sedinta a Comitetului Executiv, problemele dezbatute si hotararile adoptate, se 
consemneaza prin proces-verbal sau stenograma. Procesul - verbal sau textul redactat al stenogramei, 
semnate de secretarul general pentru conformitate, stau la baza redactarii hotararii adoptate in sedinta 
respeetiva, care se semneaza de toti membrii prezenti. 
(5) Sedintele Comitetului Executiv nu sunt publice. L a sedintele Comitetului Executiv pot fi invitati: 
membri ai comisiilor A J F . angajati ai A J F , specialisti in diverse domenii. 
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Articolul 33 - Adoptarea Deciziilor 
(1) Deciziile se adopta cu majoritatea simpla a voturilor valabil exprimate de catre membrii prezenti ai 
Comitetului Executiv. In caz de egalitate, decide votul presedintelui. 
(2) Decizia Comitetului Executiv de suspendare provizorie a unui membru afiliat se adopta cu 
majoritatea absoluta a voturilor tuturor membrilor sai. 
(3) Hotararile Comitetului Executiv intra in vigoare imediat cu exceptia cazului in care Comitetul 
Executiv prevede altfel. 
(4) Fiecare membru al Comitetului Executiv are dreptul la un singur vot . 
(5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, in functie de decizia membrilor Comitetului Executiv 
prezenti la sedinta respective 
(6) Votul prin corespondents, imputernicire (procura) sau orice alte mijloace nu este permis. 
(7) In mod exceptional, deciziile cu privire la punerea in executare a hotararilor arbitrale pronuntate de 
Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne se adopta prin consens, fara a fi necesara prezenta 
membrilor Comitetului Executiv. In aceasta situatie, procedura se poate desfasura prin comunicari 
efectuate prin posta sau fax. 
(8) Hotararea Comitetului Executiv va fi semnata de toti membri prezenti la sedinta. 
(9) Hotararile Comitetului Executiv contrare legii sau dispozitiilor cuprinse in statutul si regulamentele 
A J F pot fi atacate in justitie de oricare dintre membrii care nu au luat parte la sedinta Comitetului 
Executiv sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in 
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare 
Orice litigiu cu privire la Hotararile Adunarii Generale va fi supus mai intai unei proceduri arbitrale, in 
fata unui arbitru independent si impartial agreat de ambele parti. In 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 T A S . De 
asemenea, membrul A J F A M F B , nemultumit de o hotaraie a Adunarii Generale se poate adresa 
Tribunalului Arbitral al Sportului. 

(10) Hotararile Comitetului Executiv vor fi publicate pe siteul oficial al A J F , www.frf-ajf.ro , cu exceptia 
hotararilor cu caracter confidential. Caracterul public sau confidential al hotararilor este stabilit de catre 
Secretarul General al A J F . 

Articolul 34 - Atributiile Comitetului Executiv 
(1) Comitetul Executiv este organul de conducere permanent al A J F . Comitetul Executiv urmareste si 
raspunde de aplicarea hotararilor Adunarii Generale. 
Comitetul Executiv urmareste sj raspunde de aplicarea hotararilor Adunarii Generale. 
(2) Comitetul Executiv poate lua decizii in problemele care i i sunt delegate de Adunarea Generala. 
(3) Principalele atributii ale Comitetului Executiv sunt: 
a) aproba Regulamente si alte acte normative privind activitatea fotbalistica din judetul Timis, cu 
exceptia celor din competenta Adunarii Generale; 
b) aproba calendarul actiunilor sportive judetene/municipale de fotbal, cu respectarea calendarului 
competitional al F R F ; 
c) aproba clasamentelc finale ale competitiilor judetene/municipale de fotbal; 
d) propune spre aprobare adunarii generale cuantumul cotizatiei anuale de membru afiliat al A J F si 
stabile§te cuantumul taxelor. contributiilor si penalitatilor din activitatea fotbalistica; 
e) ia decizii in legatura cu afilierea provizorie, suspendarea provizorie sau excluderea membrilor A J F si 
le supune aprobarii Adunarii Generale si informeaza Adunarea Generala la proxima sa intrunire cu 
privire la retragerea unui membru din A J F ; 
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f) aproba structura si componenta nominala a comisiilor A J F , precum si suspendarea sau eliberarea din 
functie a membrilor respectivelor comisii; 
g) aproba numirea sj eliberarea din functie a antrenorilor principali ai selectionatelor 
judetene/municipale, programele de pregatire si participarea la jocurile nationale oficiale si amicale, 
precum si cheltuielile ocazionate de acestea; 
h) aproba organigrama si statul de functii ale A J F , nivelul de salarizare a functiilor, normele financiare 
privind deplasarea persoanelor delegate in tara si strainatate; 
i) aproba salarizarea presedintelui A J F ; 
j) aproba programe de dezvoltare a bazei materiale a A J F ; 
k) elaboreaza si prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea 
bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli si 
proiectul planului anual de activitate ale asociatiei; 
1) aproba conventiile incheiate intre A J F si alte persoane juridice; 
m) dispune programe si tematici de control asupra activitatii structurilor sportive afiliate; 
n) poate suspenda, pana la proxima Adunare Generala, un membru al sau sau al Comisiei de cenzori, 
daca se face vinovat de incalcarea flagranta a indatoririlor sale sau daca a devenit nedemn pentru functia 
respectiva; deciziile Comitetului Executiv in astfel de cazuri se iau cu majoritatea absoluta a tuturor 
membrilor sai; persoana in cauza se va abtine de la vot; 

o) indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala; 

Articolul 35 - Comitetul de urgenta 
(1) Comitetul de urgenta este alcatuit din presedintele si cei 3 vicepresedinti ai Comitetului Executiv al 
A J F . 
(2) Comitetul de urgenta decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curenta a A J F care 
necesita o rezolvare imediata intre §edintele Comitetului Executiv. 
(3) Comitetul de urgenta se intrune§te, in sedinte convocate de presedinte, ori de cate ori este necesar. 
(4) Comitetul de urgenta adopta decizii cu votul a eel putin 3 membri. Deciziile pot fi luate prin 
consultare telefonica, ocazie cu care va fi intocmita o nota telefonica. 
(5) Deciziile Comitetului de Urgenta intra in vigoare imediat. Presedintele transmite imediat o notificare 
membrilor Comitetului Executiv cu privire la deciziile adoptate de Comitetul de Urgenta. Toate 
deciziile adoptate de Comitetul de Urgenta trebuie aprobate de Comitetul Executiv, la prima sedinta 
(6) Hotararile Comitetului de Urgenta vor fi publicate pe site-ul oficial al A J F , www.frf-aif.ro 
Publicarea acestora in forma precizata mai sus are valoare de comunicare oficiala fata de orice persoana 
interesata. 

C. PRESEDINTELE 

Articolul 36 - Alegerea si mandatul presedintelui 
(1) Presedintele A J F este ales de Adunarea Generala a A J F . Mandatul presedintelui incepe la sfarsitul 
Adunarii Generale electorale §i, de obicei, ia sfarsit in al patrulea an al urmatoarei Adunari Generale 
electorale. Presedintele poate fi reales. 
(2) Daca alegerile au loc dupa implinirea termenului de 4 ani, presedintele continua sa-si exercite 
atributiile pana la incheierea procesului electoral. 
(3) Persoanele propuse pentru a Candida la functia de presedinte al A J F trebuie sa indeplineasca. 
cumulativ. urmatoarele conditii: 
a) cetatenia romana: 
b) studii superioare; 
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c) nu au suferit condamnari penale privative de libertate, in acest scop candidatii au obligatia de a 
depune cazier judicial" eliberat cu eel mult 10 zile anterior depunerii; 
d) au indeplinit pentru o perioada de minim 4 ani una din urmatoarele functii: presedinte A J F / L P F / F R F , 
vicepresedinte A J F / L P F / F R F , presedinte al unei comisii permanente din cadrul A J F / L P F / F R F sau 
presedinte de club/asociatie indiferent de nivelul de competitii. Dovada indeplinirii acestei conditii se 
face cu o declaratie pe propria raspundere, legalizata la notar. 
e) nu au fost declarate persona non grata de catre Adunarea Generala a F R F / A J F 
1) varsta maxima 68 de ani. 
(4) Pentru alegerea presedintelui asociatiei este necesara obtinerea majoritatii absolute (jumatate plus 
unu) a voturilor exprimate si validate. 
In situatia in care, dupa primul tur de scrutin, nici un candidat nu obtine majoritatea absoluta, se va 
organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidati care au intrunit eel mai mare 
numar de voturi. 
Daca pe primul loc sunt mai multi candidati care au obtinut un numar egal de voturi, superior celui 
realizat de candidatul imediat urmator, scrutinul va avea loc intre ei. 
In cazul in care pe locul doi sunt mai multi candidap care au obtinut un numar egal de voturi, scrutinul 
va avea loc intre acestia si candidatul situat pe primul loc. 
Dupa al doilea tur de scrutin, In situatia de balotaj (nici un candidat nu intruneste majoritatea absoluta a 
voturilor), va fi declarat ales candidatul care obtine majoritatea simpla (numarul eel mai mare de voturi 
din totalul voturilor exprimate si validate). In cazul egalitatii numarului de voturi, scrutinul se repeta. 
(5) Alegerea si mandatul vicepresedintilor 
a) vicepresedintii sunt alesi de Adunarea Generala a A.J .F . pe o perioada de 4 ani 
b) persoanele propuse pentru functia de vicepresedinte trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 

conditii : 
- sa aiba cetatenie romana 
- studii medii 
- nu au suferit condamnari penale cu privare de libertate , urmand ca in termen de 10 zile de la 

alegere sa prezinte cazier judiciar 
- sa nu fi fost persoane nongrata declarate de Adunarea Generala - A.J .F . 
- varsta maxima 68 de ani. 
- sa indeplineasca pentru o perioada de minim 2 ani functii de conducere in cadrul Asociatiilor 

Sportive sau Cluburilor Sportive afiliate la A.J .F . Timis sau F.R.F. 
(6) Validarea dosarelor presedintelui si a viceprtesedintilor 

- Comitetul Executiv al A.J .F . Timis va aproba validarea dosarelor care vor fi supervizate de un 
reprezentant desemnat de Directia de Sport Timis 

Articolul 37 - Atributiile Presedintelui 
(1) Presedintele reprezinta si angajeaza legal A J F . 
(2) Presedintele reprezinta legal A J F si are drept de semnatura in numele A J F . Comitetul Executiv poate 
stabili reguli interne de organizare. privind semnatura colectiva. in special in cazul absentei presedintele 
si privind toate activitatile importante ale AJF . 
(3) Presedintele asociatiei prezideaza toate sedintele Adunarii Generale, Comitetului Executiv si 
Comitetului de urgenta. 
(4) Presedintele verifica aplicarea si respectarea legislatiei in vigoare, a Statutului s,i regulamentelor in 
vigoare in intreaga activitate a asociatiei. 
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(5) Presedintele verifies aplicarea strategiilor si politicilor de dezvoltare a activitatii fotbalistice stabilite 
de Adunarea Generala, cu respectarea legislatiei in vigoare, a Statutului, regulamentelor si hotararilor 
A J F . 
(6) Presedintele propune spre aprobarea Adunarii Generale persoanele care urmeaza sa ocupe functia de 
Director Economic/Trezorier §i Secretar General. Presedintele numeste presedintele Comisiei judetene 
de arbitri. Presedintele asociatiei este autorizat sa exercite orice atributii delegate de catre Adunarea 
Generala si/sau Comitetul Executiv, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut. 
(7) Presedintele poate delega atributiile sale unor persoane cu functii executive din cadrul asociatiei 
(8) Daca presedintele este absent inlocuitorul sau de drept va fi unui dintre vicepresedinti, pe care 
presedintele i l desemneaza in acest scop. 

Articolul 38 - Directorul Economic/Trezorier 
(1) Presedintele propune spre aprobarea Adunarii Generale persoana care urmeaza sa ocupe functia de 
Director Economic/Trezorier. 
(2) Directorul economic/Trezorierul are urmatoarele atributii principale: 
a) reprezinta si angajeaza legal A J F , prin delegarea de competenta a presedintelui, potrivit 
competentelor acordate prin prezentul Statut sj Regulamentul intern al A J F ; 
b) participa, fara drept de vot, la toate sedintele Adunarii Generale, Comitetului Executiv si Comitetului 
de urgenta; 
c) organizeazS si conduce activitatea economica curentS a asociatiei; 
d) elaboreaza raportul anual de activitate financiarS al A J F , in colaborare cu secretarul general; 
e) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli si proiectul planului anual de activitate 
ale asociatiei; 

Articolul 39 - Secretarul General 
(1) Presedintele propune spre aprobarea Adunarii Generale persoana care urmeaza sa ocupe functia de 
Secretar General . 
(2) Secretarul general are urmatoarele atributii: 
a) reprezinta si angajeaza legal A J F , prin delegarea de competenta a presedintelui, potrivit 
competentelor acordate prin prezentul Statut si Regulamentul intern al A J F ; 
b) participa, fara drept de vot, la toate sedintele Adunarii Generale, Comitetului Executiv si Comitetului 
de urgenta; 
c) coordoneaza activitatea administrativa a comisiilor A J F ; 
d) asigura buna desfasurare a sedintelor Adunarii Generale, Comitetului Executiv si a Comitetului de 
urgenta; 
e) sesizeazS comisiile A J F cu privire la savarsirea unor fapte care aduc atingere intereselor si imaginii 
A J F . 
f) elaboreaza raportul privind activitatea Comitetului Executiv si a Comitetului de Urgenta ale A J F . 
g) indeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele A. J .F . 
h) la propunerea presedintelui , secretarul general are dreptul sa incheie un contract de munca sau c iv i l 

pe o perioada determinata pe care o stabileste Comitetul Executiv 

1). COMISIA DE CENZORI 
Articolul 40 - Components! $i atributii 

(1) Controlul financiar intern al A J F este asigurat de o comisie formats din trei cenzori alesi de 
Adunarea Generals, dintre care, obligatoriu, un cenzor trebuie sS fie contabil autorizat sau expert 
contabil. 
(2) Mandatul cenzorilor este pentru o perioada de patru ani. E i pot fi realesi. 
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(3) Membrii Comitetului Executiv nu pot fi cenzori. 
(4) In realizarea competentei sale, Comisia de cenzori: 
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul A J F ; 
b) intocme§te rapoarte si le prezinta (in sinteza) adunarii generale; 
c) poate participa, prin presedintele sau, la sedintele Comitetului Executiv, fara drept de vot; 
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generala. 

E. COMISIILE AJF 

Articolul 41 - Comisii judetene 
Comisiile judetene sunt: 
a) Comisia tehnica - analizeaza aspectele de baza referitoare la antrenament si la dezvoltare tehnica; 
b) Comisia de copii si juniori - analizeaza principalele aspecte ale activitatii fotbalistice de copii si 
juniori si elaboreaza strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu; 
c) Comisia de fotbal in sala - analizeaza principalele aspecte ale activitatii de F U T S A L si elaboreaza 
strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu; 
d) Comisia juridica analizeaza problemele juridice generale legate de fotbal §i de activitatea A J F ; 
e) Comisia medicala - se ocupa de aspectele medicale legate de fotbal; 
f) Comisia de statistica - se ocupa de problemele de statistica legate de jocul de fotbal; 
g) Comisia pentru fair-play §i combaterea discriminarii - elaboreaza programe legate de fair-play,; 
h) Comisia anti-doping elaboreaza programe pentru prevenirea si combaterea dopajului in fotbal; 
i) Comisia pentru securitate si siguranta in stadioane si pentru licentierea stadioanelor - stabileste 
standarde privind securitatea si siguranta pe stadioane si elaboreaza programe in vederea combatcrii 
discriminarii de orice fel si a huliganismului pe stadioane; 

Articolul 42 - Comisiile A J F autonome: 
(1) Comisia Judeteana/Municipala a Arbitrilor este comisie autonoma. 
(2) Comisiile A J F autonome sunt organizate si functioneaza ca organisme de specialitate autonome din 
punct de vedere organizatorie, tehnic, economic si administrativ, potrivit regulamentelor proprii, 
elaborate in conformitate cu prevederile Statutului sj Regulamentelor F R F / A J F si aprobate de Comitetul 
Executiv. 

Articolul 43 - Organe jurisdictionale AJF: 
a) Comisia de Disciplina; 
b) Comisia pentru Statutul Jucatorului: 
c) Comisia de Apel ; 
d) Comisia de Recurs. 

Art. 44 - Organizarea si functionarea comisiilor A J F 
(1) Atributiile comisiilor A J F se stabilesc prin Regulamentul intern al A J F ; 
(2) Comisiile cu atributii jurisdictionale ale A J F sunt formate din 3 membri, respectiv presedinte. 
vicepresedinte si membri. 
(3) Comisiile A J F sunt statutar constituie in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor lor. 
(4) Hotararile comisiilor se adopta cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenp la reuniunea 
respective 
(5) Sedintele comisiilor A J F nu sunt, de regula, publice. 
(6) In functie de necesitati, Comitetul Executiv poate constitui si alte comisii ad-hoc care sa rezolve 
probleme speciale. In caz de urgenta. acest drept revine presedintelui asociatiei. 
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CAPITOLUL IV 
M I J L O A C E FINANCIARE SI M A T E R I A L S 

Articolul 45 - Bugetul anual 
(1) Veniturile, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura ale A J F sunt cuprinse intr-un buget anual 
propriu. 
(2) Bugetul anual se aproba de Adunarea Generala a A J F . 
(3) Exercitiul financiar al A J F este anual, se desfasoara pe parcursul anului fiscal, care incepe la data de 
1 ianuarie si se sfarseste la data de 31 decembrie a fiecarui an, si se intocme§te bilant contabil. 

Articolul 46 - Surse de finantare 
(1) Sursele de finantare si baza materiala a A J F sunt constituite in conformitate cu legislatia in vigoare 
privind educatia fizica si sportul.. 
(2) A J F poate beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale, pentru finantarea de 
programe sportive de utilitate publica. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate intre A J F 
si organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz. 
(3) Sursele de finantare provin din: 
a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu organele 
administratiei publice centrale si/sau locale, dupa caz; 
b) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate al 
federatiei; 
c) cotizatii, taxe, contributii, penalitati potrivit prevederilor prezentului Statut, regulamentelor si 
normelor proprii; 
d) venituri obtinute din participarea la competitii §i demonstratii sportive; 
e) fmantari nerambursabile; 
f) donatii si sponsorizari; 
g) venituri din indemnizatiile de transferuri la nivel local sau national ale jucatorilor de fotbal, care se 
constituie in sursa de finantare a activitatii sportive pentru copii §i juniori; 
h) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul A J F ; 
i) alte venituri; sume ramase din exercitiul financiar precedent. 

Articolul 47 - Mijloace materiale 
(1) A J F poate detine in proprietate, in coproprietate, in administrare directa, in folosinta si/sau prin 
inchiriere mijloace materiale necesare activitatii sale, ca: imobile, stadioane, baze si terenuri sportive, 
diferite constructii si spatii pentru sport, instalatii sj dotari specifice, spatii de cazare si masa pentru 
sportivi, mijloace de transport. 
(2) A J F poate efectua, cu mijfoace auto proprii, transportul selectionatelor judetene de fotbal care se 
deplaseaza in tara si peste hotare la competitii si/sau cantonamente de pregatire, precum si al 
reprezentantilor asociatiei participanti la reuniunile internationale. 
(3) A J F , ca persoana juridica fara scop patrimonial, poate primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, 

bunuri imobile din patrimoniul statutului si al unitatilor administrativ-teritoriale. 
Articolul 48 - Drepturile A J F 

(1) A J F este detinatoarea de drept asupra tuturor drepturilor care iau nastere din competitiile si celelalte 
evenimente care au loc sub jurisdictia A J F , fara nici o restrictie cu privire la continut, data, loc si regim 
juridic 
(2) A J F detine exclusivitatea: 

Pag 19 



ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS 
, Str. Pop de lidsepi nr. 43, Timifoara, Timis, Romania 

Tel/Fax 0256/201666, 
CIFnr. R0577677 

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice si in miscare a sportivilor sai in echipament 
de concurs §i de reprezentare, cand ace§tia participa la competitii in numele A J F ; 
b) dreptului de folosinta asupra siglei/emblemei proprii; 
c) drepturilor de reclama, de publicitate si de transmisii televizate sj/sau radiofonice la competitiile pe 
care le organizeaza; 
(3) Comitetul Executiv va decide asupra modului de utilizare al acestor drepturi. Comitetul Executiv va 

decide asupra cesionarii drepturilor de mai sus. 

Articolul 49 - Cotizatia anuala 
(1) Fiecare membru afiliat la asociatie plateste o cotizatie anuala, care trebuie achitata integral pana la 
data de 31 martie a anului in curs. 
(2) Cotizatia anuala a noilor membri pentru anul in cauza va fi platita in termen de 30 de zile de la 
hotararea Adunarii Generale care i-a admis ca membri, sau, dupa caz, de la hotararea Comitetului 
Executiv de afiliere provizorie. 
(3) Cuantumul cotizatiei anuale este fixat de Adunarea Generala, la propunerea Comitetului Executiv. 

CAPITOLUL V 
COMPETITII 

Articolul 50 - Competitii interne 
(1) A J F este singura in masura sa decida in legatura cu organizarea competitiilor judetene de fotbal la 
care participa membrii sai afiliati. 
(2) Adunarea Generala hotaraste crearea sau reluarea unor competitii interne, precum si incetarea unora 
dintre cele existente. 
(3) Pentru a participa la competitiile oficiale judetene/municipale sau nationale de fotbal, un jucator 
trebuie sa fie legitimat la un club sau asociatie sportiva, sa aiba aviz medical ca este apt pentru 
practicarea fotbalului si sa indeplineasca celelalte conditii stabilite de regulamentele fotbalistice in 
vigoare. 
(4) Jucatorii legitimati sunt obligati sa se supuna controlului doping. 
Controlul doping se efectueaza conform legislatiei si regulamentelor nationale, regulamentelor 
I T F A / U E F A , prevederilor CIO, precum si ale Agentiei Mondiale Antidoping. In caz de neconcordanta 
primeaza regulamentele internationale. 
Asociatiile sportive si cluburile de fotbal vor insera in statutele proprii dispozitii referitoare la 
interzicerea substantelor si metodelor care sporesc in mod artificial performantele sportive. 

Articolul 51 - Competitii nationale 
(1) Competitiile nationale de fotbal care au loc pe teritoriul judetului Timis si nu sunt organizate de A J F 
trebuie autorizate de F R F si A J F . 
(2) Comitetul Executiv va elabora regulamente referitoare la organizarea jocurilor §i competitiilor 
judetene ale echipelor de cluburi. 
(3) Membrii afiliati ai asociatiei pot contracta, organiza si disputa jocuri amicale cu echipe similare din 
alte localitati, in Romania si, respectiv, peste hotare numai eu aprobarea A J F / F R F . In nici un caz, nu vor 
putea sustine jocuri cu echipe din tarile aflate sub embargou sportiv, cu echipe apartinand unor federatii 
neafiliate la F I F A sau cu echipe din tarile cu care Romania nu are relatii diplomatice. Pe cat posibil, 
programarea respectivelor jocuri nu trebuie sa aduca prejudicii derularii normale a campionatelor 
judetene/municipale/nationale de fotbal. Datele lor de desfasurare vor fi comunicate la secretariatul 
general al A J F imediat dupa ce au fost fixate. 
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(7) N i c i un membru A J F nu se poate afilia la o alta asociatie judeteana afiliata la F R F si nu poate sa 
participe in competitii pe teritoriul altei asociatii afiliata la F R F fara autorizatia A J F , a asocitiei pe 
teritoriul careia vrea sa joace si fara aprobarea F R F . exceptie facand circumstantele exceptional. 

CAPITOLUL VI 
SANCTIUNI SI O R C A N E JURISDICTIONALE 

Articolul 52- Sanctiuni 
(1) Sanctiunile aplicabile membrilor afiliati sunt: 
a) avertisment; 
b) mustrare; 
c) anularea rezultatelor meciurilor; 
d) rejucarea meciurilor; 
e) scaderea/penalizarea cu puncte; 
0 pierderea jocului prin forfait (0-3); 
g) interdictia de ajuca pe un anumit stadion; 
h) ridicarca dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu; 
i) organizarea de jocuri fara accesul publicului; 
j) organizarea de jocuri intr-o alta localitate; 
k) neprogramarea pentru jocurile urmatoare; 
1) rcstituirea distinetiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice); 
m) interdictia de a legitima si transfera noi jucatori; 
n) retrogradarea intr-o categoric competitionala inferioara; 
0) excluderea din competitiile in curs si/sau viitoare; 
p) suspendarea drepturilor de membru afiliat, potrivit prevederilor art. 15 din prezentul Statut; 
q) excluderea din federatie conform art. 18 din prezentul Statut: 
r) penalitate financiara. 
s) interdictia de a promova intr-o categoric competitionala supcrioara 
(2) Sanctiunile aplicabile persoanclor fizice sunt: 
a) avertisment; 
b) mustrare; 
c) eliminare; 
d) restituirea distinetiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice); 
e) interdictia de a intra la vestiare sau de a sta pe banca de rezerve; 
f) interdictia de a intra in stadion; 
g) suspendarea pentru un anumit numar de meciuri sau pentru o perioada determinata sau nedeterminata. 
ca jucator sau oficial; • 
h) suspendarea din functia detinuta in activitatea fotbalistica pe o durata determinata sau nedeterminata; 
1) excluderea din activitatea competitionala sau fotbalistica, in general; 
j) declararea persona non grata - persoana neagreata in structurile fotbalului; 
k) penalitate financiara. 
(3) La sanctiunea aplicata se adauga, in toate cazurile, penalitati financiare. 

Articolul 53- Organe jurisdictionale 
(1) Competentele privind solutionarea cauzelor disciplinare, a litigiilor sau sesizarilor revin comisiilor 
cu atributii jurisdictionale ale A J F , astfel: 
a) In prima instanta: 
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- Comisiei de disciplina a A J F ; 
- Comisiei pentru Statutul Jucatorului; 
b) Hotararile pronuntate in prima instanta pot fi atacate, dupa caz, la: 
- Comisia de Apel a A J F ca ultima instanta la nivel judetean ,pentru hotararile Comisiei de Disciplina 
- Comisia de Recurs a A J F ca ultima instanta la nivel judetean, pentru hotararile Comisiei pentru 
Statutul Jucatorului. 
(2) Deciziile Comisiei de Ape l sau ale Comisiei de Recurs a A J F pot fi atacate la Comisia de Recurs a 
FRF. Deciziile pronuntate de catre Comisia de Recurs a F R F sunt definitive si executorii pentru top 
membrii afiliati, jucatorii si oficialii acestora, pentru oficialii A J F , precum si pentru agentii de meciuri si 
agentii de jucatori. 

CAPITOLUL VII 
LITIGII 

Art. 54- Jurisdictie 
(1) Litigiile izvorate din sau in legatura cu activitatea fotbalistica din judetul Timis, in care sunt 
angrenate cluburi afiliate si oficiali ai acestora, oficiali ai A J F , jucatori, agenti de jucatori sau agenti de 
meciuri urmeaza a fi solutionate exclusiv de organismele jurisdictionale ale A J F . 
Prezentele dispozifii exclud, pentru toate litigiile decurgand din activitatea sportiva, competenta 
instantelor judecatoresti, cu exceptia litigiilor decurgand din interpretarea si executarea contractelor 
civile sau individuale de munca incheiate intre jucatori si cluburi sau intre antrenori si cluburi. 
(2) In cadrul competentelor sale, A J F este obligate sa supravegheze ca membrii sai afiliati, membrii 

acestora, precum §i celelalte persoane mentionate la alin. 1 sa respecte procedura privind solutionarea 
litigiilor si sa fie raspunzatori de consecintele pe care le are nerespectarea acesteia. 
(3) Hotararile pronuntate de organele jurisdictionale ale F R F si/sau Tribunalul Arbitral al Sportului de la 
Lausanne vor fi puse in executare prin Decizie adoptata prin consens de Comitetul Executiv al A J F . 

CAPITOLUL VIII 
D I Z O L V A R E A ASOCIATIEI SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI 

Art. 55 - Dizolvarea A J F 
(1) Dizolvarea Asociatiei Judeteana de Fotbal este hotarata numai de Adunarea Generala. 
(2) Hotararea de dizolvare se adopta cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliati prezenti si absenfi. 
(3) Odata cu hotararea de dizolvare, Adunarea Generala va hotari, cu votul a minimum 2/3 din totalul 
membrilor afiliati. destinatia patrimoniului A J F . Fara o asemenea hotarare dizolvarea nu are cfecl. 
(4) In situatia dizolvarii, patrimoniul nu poate II impartit, in nici un caz, intre membrii A J F . 
(5) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare. bunurile ramase fund 
atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemanator sau, in 
lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentand in stat intereselc servite de persoana 
juridica dizolvata. 
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CAPITOLUL IX 
DISPOZITII FINALE 

Art. 56 - Colaborarea cu ¥K¥ si celelalte AJF-uri 
Pentru realizarea programelor si obiectivelor sale, Asociatia Judeteana de Fotbal Timis colaboreaza cu 
Federatia Romana de Fotbal si cu celelalte Asociatii Judetene de Fotbal, in conditiile legii. 

Art. 57 - Situatii nereglementate de Statut 
(1) Comitetul Executiv al A J F : decide in toate cazurile neprevazute in prezentul Statut, corespunzator 
dispozitiilor in materie ale F I F A , U E F A si F R F , cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. 
(2) Deciziile Comitetului Executiv sunt obligatorii. 

Art. 58 - Principiu 
(1) Membrii afiliati sunt de acord sa se conformeze deciziilor adoptate de organele A J F competente 
care, in concordanta cu prezentul Statut, sunt definitive si irevocabile. 
(2) Membri afiliati au obligatia sa adopte masurile necesare pentru a se asigura ca oficialii si jucatorii lor 
se conformeaza principiului enuntat la alin. 1. 

(3) Obligatia descrisa la alin. 1 se aplica in mod corespunzator si agentilor de jucatori precum si 

agentilor de meci. 

Art. 59 - Intrarea in vigoare 
(1) Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generala a A J F din data de 28.07.2012 , desiasurata la 
Timisoara. 

(2) Prezentul Statut intra in vigoare la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa 
Judecatoriei competente teritorial avizar i i . 
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