
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL 

                        A R A D  

 

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR AFILIAŢI AI AJF ARAD 

I. În conformitate cu prevederile art. 27.1. din STATUTUL 

ASOCIAŢIEI JUDEŢENE DE FOTBAL ARAD, Comitetul Executiv, a hotărât 
în şedinţa sa din 14.04.2022, CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE 
EXTRAORDINARE a AJF Arad pentru ziua de 20 mai 2022 cu următoarea 
ordine de zi ; 

1. Constatarea întrunirii cvorumului.                           

2. Aprobarea ordinei de zi. 

3. Alocutiunea presedintelui  al AJF.ARAD 

4. Desemnarea scrutatorilor  ( 2 persoane ) 

5. Desemnarea comisiei de validare a voturilor  ( 3 pers.)    

6. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial.        

7. Afiliere şi dezafiliere    

8 .Alegerea preşedintelui  AJF ARAD  

9. Alegerea vicepreşedinţilor A.J.F.Arad şi ai membrilor Comitetului 

Executiv 

10. Propunerea spre aprobare a persoanelor ce urmează să ocupe funcţia 

de Secretar General,Director Economic/Trezorier şi Presedintele Comisiei 

de Cenzori. 

 11. Propunerea ca Secretarul General desemnat  să facă toate 
demersurile pentru  legalizarea hotarâri A.G.Extraordinare şi  inregistrării in 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pe lângă Judecătoria Arad. 



12. Adoptarea Hotărârii Adunarii Generale Extraordinare a AJF ARAD din 
20.05.2022 

Precizăm că potrivit  art.38 ali.4 din Statutul AJF ARAD,numai membrii 
afiliaţi pot propune candidaţi,un membru afiliat poate propune un singur 
candidat pentru funcţia de preşedinte al AJF Arad. 

Propunerile se pot transmite pe e-mail ajf.arad@frf.ro sau 
vasilerad1965@gmail.com de asemenea la secretariatul general al AJF 
Arad. 

Dosarul şi propunerile pentru funcţia de preşedinte şi cel de 
vicepreşedinte, trebuie însoţite de documentele necesare dovedirii 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 38 ali.3 lit.a-h pentru funcţia de 
preşedinte şi art. 40 ali. 3 lit.a-h pentru vicepreşedinte, începând cu data de 
18 aprilie 2022 până la data de 06 mai 2022 ora 12.00 la secretariatul 
general al AJF Arad. 

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,a VI a,cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi 
juniori pe fiecare categorie-n parte, conform statutului AJF Arad. 

Propunerile  pentru persoanele ce vor candida la funcţia de Membrii ai 
Comitetului Executiv al AJF Arad vor fi trimise pe e-mail ajf.arad@frf.ro 
sau vasilerad1965@gmail.com ori la secretariatul AJF Arad, un 
club/asociaţie poate propune doar un singur candidat. 

(Exemplu; pentru Liga a IV a, doar club/asociaţie din această ligă,pentru 
Liga a V a,doar club/asociaţie din această ligă,………….)  

Persoanele propuse trebuie să îndeplinească cumulativ,următoarele 
condiţii; 

a) Să depună cererea în scris privind candidatura sa; 
b) Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
c) Să aibă studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; 
d) Să facă dovada propunerii scrise din partea a cel puţin 2 membrii 

afiliaţi;     
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e) Să facă dovada că deţine funcţia de preşedinte club/asociaţie sportivă. 
Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe proprie 
răspundere legalizată.    

Dosarele se vor depune pâna la data de 06 mai 2022 ora 12.00 la 
secretariatul general AJF Arad.               

  În vederea pregătirii Adunării Generale Extraordinare, este necesar să 
transmiteţi în scris, la secretariatul A.J.F. Arad, până la data de 12 mai 
2022, numele şi prenumele delegatului care participă la Adunarea 
Generală, precum şi funcţia acestuia care o deţine în cadrul clubului sau 
asociaţiei sportive conform art. 24 ali.7 din Statutul AJF Arad.  

În cazul cluburilor/ asociaţiilor cu echipe participante în mai multe 
campionate de nivel judeţean,acestea au drept de vot la Adunarea 
Generală Extraordinară cu un singur delegat. 

Delegatul va avea asupra sa un act de identitate şi delegaţie din care să 
rezulte calitatea acestuia. 

   Menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 24.6 din Statutul AJF, 
membrii Comitetului Executiv nu pot reprezenta ca delegaţi clubul sau 
asociaţia sportivă de fotbal din care fac parte şi nici nu au drept de vot în 
Adunarea Generală Extraordinară .În consecinţă cluburile sau asociaţiile 
sportive aflate în această situaţie trebuie să desemneze un alt delegat 
oficial care să le reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară cu drept 
de vot. 

           

 COMITETUL EXECUTIV AL AJF ARAD 

 


