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Comisia de Recurs 

Decizia nr.10 

Ședința din data de:15.03.2017 

Comisia compusă din : 

Președinte  Văsii Cătălin 

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar     Coman Silviu 

 

Pe rol soluționarea recursului declarat de ACS Colțea 1920 Brașov în contradictoriu cu doamna Țaga 

Mariana ,mama copilului Țaga Răzvan Iulian,copil legitimat  la clubul ACS Colţea 1920 Braşov. 

       La apelul nominal a răspuns ACS Colţea 1920 Braşov cu sediul în Braşov,str. Fundătura Hărmanului 

nr.2- prin domnul Jurubescu Ciprian,în calitate  de preşedinte , doamna Oana Enache secretar general și 

doamna Țaga Mariana  reprezentant legal al minorului Țaga Răzvan Iulian. 

       Procedura de citare îndeplinită. 

       S-a făcut referatul cauzei în sensul că la dosar există dovada achitării taxei de recurs, în termenul 

procedural conform chitanţei nr.4874200/23.02.2017. 

 Comisia pentru Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal  a hotărât prin P.V. nr.46/16.02.2017   : 

Comisia a studiat Statutul ACS Colțea 1920 Brașov unde la art.14 scrie că ,cităm: 

“ Dobândirea calității de membru de onoare,asociat sau susținător se face prin votul Adunării Generale 

,care aprobă sau respinge primirea noului membru de onoare/asociat/membru susținător fără motivarea 

deciziei sale.Consiliul Director are obligația să analizeze cererile primite la sediul secretariatului și să se 

pronunțe în prealabil asupra primirii fiecărui membru cotizant.” Art.16. “Dobândirea calității de membru 

cotizant se face prin aprobarea în cadrul Consiliului Director pe baza unei cereri de adeziune depuse la 

sediul secretariatului Asociației dec către orice persoană fizică sau juridică.” 

               A.C.S.Colțea 1920 Brașov, nu a depus la Comisie dovada că părintele a depus cerere de adeziune 

pentru a deveni membru susținător și nici alte documente doveditoare. 
             Membrii comisiei în urma audierii părților prezente și analizării memoriului (chitanțe depuse), 

decid  :  

          În conformitate cu art. 20 pct.4 lit.c  din R.S.T.J. jucătorul  Țaga Răzvan Iulian       îşi încetează 

legitimarea la clubul ACS Colțea 1920 şi se poate legitima la un alt club/asociație sportivă . 

 

Împotriva acestei hotărâri ACS Colțea 1920 Brașov a formulat recurs. 

 

Comisia de Recurs a citit recursul depus de ACS Colţea 1920 Braşov,anexat.  
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Până la data şedinţei CS Colțea 1920 Brașov  mai depus  o întâmpinare înregistrată sub nr.71/15.03.2017 și 

doamna Țaga Mariana a depus chitanțe, documente medicale necesare soluţionării cauzei. 

Comisia de Recurs a dat cuvântul părţilor prezente.  

Domnul Jurubescu Ciprian,reprezentant al ACS Colţea 1920 Braşov spune că suma plătită cu cele două 

chitanțe reprezintă  plata pentru cheltuielile asociației,cotizație de membru susținător, fără a prezenta 

convenţie încheiată cu reprezentantul legal al copilului Țaga Răzvan.Nu există nici cerere de adeziune 

membru susținător. 

Domnul Jurubescu Ciprian  solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat și în cazul în care vrea să 

plece ,să o facă prin acord de transfer. 

Doamna Țaga Mariana susține că plata reprezintă taxă de instruire și a fost efectuată de familia Țaga.A 

primit legitimația de jucător al copilului de la club,sub motivul că a plătit cotizație.Tototdată declară că a 

plătit costurile de deplasare, turnee cu pregătirea copilului. 

Doamna Țaga Mariana susține menţinerea hotărârii Comisiei pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de 

Fotbal nr.46/16.02.2017,respectiv încetarea legitimării la clubul ACS Colţea 1920 Braşov şi posibilitatea 

de a se legitima la alt club. 

       Având în vedere prevederile art.20.4 ,lit.c şi art.20,pct.5 din Regulamentul privind Statutul şi 

Transferul Jucătorului de Fotbal,urmează a se respinge recursul pe motiv că sumele încasate de către ACS 

Colţea 1920 Braşov de la părintele Țaga Mariana, reprezintă taxe de instruire sportivă a copilului. 

 . 

 

 

Pentru aceste motive, 

DECIDE 

 

        Respinge recursul formulat de ACS Colţea 1920 Braşov cu sediul  în Braşov ,  str. Fundătura 

Hărmanului nr.2   împotriva Hotărârii  nr.46/16.02.2017 pronunţată de Comisia pentru Statutul şi 

Transferul Jucătorului de Fotbal a AJF Braşov. 

        Definitivă şi executorie. 

        Hotărârea poate fi atacată la Comisia de Recurs a FRF în termen de 21 de zile de la comunicare. 

        Prounţată azi 15.03.2017 la sediul AJF Braşov. 

Președinte  Văsii Cătălin  

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar       Coman Silviu 

 


