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Comisia de Recurs 

Decizia nr. 8 

Ședința din data de:12.10.2016 

Comisia compusă din : 

Președinte  Văsii Cătălin 

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar     Coman Silviu 

 

Pe rol soluționarea recursului declarat de CS Junior Brașov în contradictoriu cu domnii Coman Alin Dan 

(pentru minorul Coman Matei) şi Tinică Dănuţ (pentru minorul Tinică David Octavian) copii legitimaţi  

la clubul CS Junior Braşov. 

       La apelul nominal a răspuns CS Junior  Braşov cu sediul în Braşov,str. Bujorului nr.4,bl.133,ap.5      

prin domnul  Coteanu Cristian   în calitate  de    Președinte  ,     Tinică Emilia mama minorului Tinică 

David Octavian      și  Coman Simona mama copilului Coman Matei.                                  .      

       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.4874062 /   27.09.2016. 

 Comisia pentru Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal  a hotărât prin P.V. nr. 23/  122.09.2016 şi P.V. 

27/22.09.2016    : 

În conformitate cu documentele depuse de către reprezentanţii legali  ai jucătorilor  de mai sus 

,în conformitate cu art.20 pct.4,lit.c din R.S.T.J. jucătorul  îşi încetează legitimarea la clubul CS Junior 

Braşov şi se pot  legitima la un alt club . 

Împotriva acestei hotărâri CS Junior Brașov a formulat recurs. 

Comisia de Recurs a citit recursul depus de CS Junior Braşov,anexat.Comisia de Recurs a dat cuvântul 

părţilor prezente . Reprezentanul CS Junior Braşov Coteanu Cristian solicită  admiterea recursului motivat 

de faptul că  sumele încasate nu reprezintă taxă sportivă. De asemenea ,acesta precizează că s-au încheiat 

cereri de aderare cu reprezentanții minorilor susmenționați.Părinții minorilor solicită respingerea recursului 

datorită faptului că suma plătită lunar reprezintă taxă instruire sportivă și declararea copiilor liberi pentru a 

putea fi legitimați la alt club in perioada de transfer.  

Comisia de Recurs a analizat solicitările depuse de domnul Coman Alin Dan  tatăl copilului Coman Matei  

şi domnul Tinică Dănuţ tatăl copilului Tinică David Octavian  privind încetarea legitimării la clubul CS 

Junior  Braşov pentru motivul că, clubul mai sus menţionat percepea lunar o cotizaţie de 50 lei pentru 

instruirea sportivă a copiilor. 
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În cursul ședinței CS Junior prin reprezentant Coteanu Cristian a  depus Cererile de aderare semnate de 

părinți . 

               Având în vedere prevederile art.20 pct.p,h lit.c și 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 

CS Junior  Braşov de la părintii  anterior menţionați, reprezintă taxe de instruire sportivă a copiilor. 

 

 

Pentru aceste motive, 

DECIDE 

 

        Respinge recursul formulat de CS Junior  Braşov cu sediul  în Braşov , str. Bujorului nr.4,bl.133,ap.5             

împotriva Hotărârilor  nr.23 si 27/22.09.2016  pronunţate 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 12.10.2016 la sediul AJF Braşov. 

Președinte  Văsii Cătălin  

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar       Coman Silviu 

 


