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ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL CLUJ 

Cluj-Napoca 400129, B-dul Eroilor nr.16 România;Tel:0264-597617; Tel/Fax:0264-333163; Email: ajf.cluj@frf.ro 
Cod fiscal: 5014066; Cont IBAN: RO95BTRL01301205921440XX Banca Transilvania 

COMISIA  DE  DISCIPLINA 

HOTARAREA 
NR. 70/08.05.2017 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 08.05.2017, intrunita in componenta: 
LIVIU PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte, DANIEL  CIMPEAN – 
membru a analizat  abaterile disciplinare ale d-lui VELE MIHAI –antrenor, presedinte  al AS SOMESUL 
GILAU. 

1.Prin hotararea 49/27.03.2017 d-nul VELE MIHAI  a fost suspendat  sapte etape pentru injurii 
si amenintari la adresa antrenorului echipei adverse si a brigazii de arbitrii. Perioada de suspendare 
trebuia efectuata la jocurile echipei de juniori C1 din etapa 12-a  pana in etapa 18-a inclusiv, in acesta 
perioada d-nul VELE MIHAI nu avea dreptul sa reprezinte nici alte echipe de la SOMESUL GILAU. 

2. D-nul VELE MIHAI  a ignorat hotaraea Comisiei de disciplina : 

a. In data de 10.04.2017 la jocul dintre echipele PROJUNIOR – SOMESUL GILAU juniori C1 
este eliminat din incinta terenului de joc pentru injurii si proteste. 

b. In data 13.04.2017 la jocul dintre echipele SOMESUL GILAU-PLAIUL IACOBENI, juniori 
C1 participa la confruntarea jucatorilor si sta in incinta terenlui de joc dand indicatii echipei. 

c. In data de 26.04.2017 la jocul dintre echipele SOMESUL GILAU - UNIREA FLORESTI, 
Seniori Liga IV apare in raportul arbitrului  in calitate de antrenor secund. 

d. La jocul dintre echipele SOMESUL GILAU- STICLA ARIESUL TURDA , juniori C1 , 
echipa SOMESUL GILAU foloseste un jucator care avea in legitimatia de joc data vizei medicale si vizei 
anuale falsificate.( Hotararea nr.53/2017) 

e. D-nul VELE MIHAI  a fost citat la  Comisia de disciplina prin  Hotararea 44 din data de 
20.03.2017 si nu s-a prezentat. 

f. Prin  Hotararea nr.58 din data de 18.04.2017 a fost citat d-nul Mates Rares – in calitate de 
reprezentant al AS SOMESUL GILAU pentru clarificarea situtiei  dar acesta nu s-a prezentat. 

g. Pentru sedinta Comisiei de disciplina din data de 02.05.2017 d-nul VELE MIHAI  a fost 
anuntat telefonic de secretarul general al AJF CLUJ sa se prezinte in fata Comisiei de disciplina. Acesta 
nu s-a prezentat. 

              Conform art.85.3.a  din RD a FRF , Comisia de disciplina, 

      HOTARESTE 

  1. D-nul VELE MIHAI este suspendat si i se interzice orice activitate legata de fotbal 
pentru o perioada de 1(unu)  an  

 

 Conform art. 15.2 din R.D. al AJF Cluj plata amenzii sau declararea apelului se fac in maxim 15 
zile calendaristice de la data comunicării 
  

 
      Comisia de disciplina:        Liviu Parlapan,   Tiberiu Poraczky,   Daniel Cimpean 


