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Comisia de Recurs 

Decizia nr.11 

Ședința din data de:30.05.2018 

Comisia compusă din : 

Președinte  Văsii Cătălin 

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar     Coman Silviu 

 

Pe rol soluționarea recursului declarat de domnul Burlea Flavius Ioan președintele ACS Voința Hurez  

împotriva răspunsului dat de Comisia de competiții AJF Brașov,respectiv Comisia de disciplină la adresa 

nr.10/29.01.2018. 

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

procedural . 

      Comisia de disciplină a trimis următorul răspuns că au fost respectate regulile prevăzute la art.45/7.a și 

7. B cât și prevederile regulamentare prevăzute la art.35/2 și 3 din R.O.A.F. 

 

Împotriva acestei adrese domnul Burlea Flavius Ioan  a formulat recurs,solicitând îndreptarea răspunsului 

Comisiei de disciplină.  

     În urma analizării adreselor/memoriilor  depuse de domnul  Burlea Flavius Ioan cu privire la 

îndreptarea răspunsului Comisiei de disciplină.  

Avand in vedere raspunsul Comisiei de Disciplina inreg.cu nr.122/09.05.2018,prin care se mentine 

raspunsul Comisiei de Competitii nr.6/22.01.2018,in urma mijloacelor de proba de la dosarul cauzei,se 

aplica art.45/7.1din ROAF F.R.F. :          

  În situația în care o echipă nu poate înscrie în raportul de arbitraj numărul minim de jucători 

formați la nivel național și la nivel de club, locurile respective vor rămâne necompletate, numărul de 

jucători din raportul de arbitraj fiind redus în mod corespunzător. 

 

 

Pentru aceste motive, 

DECIDE 

 

        Respinge recursul formulat de domnul  Burlea Flavius Ioan  împotriva hotărârii  nr.122/09.05.2018 

pronunţată de Comisia  de disciplină 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. 
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        Prounţată azi  30.05.2018 la sediul AJF Braşov. 

Președinte  Văsii Cătălin  

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar       Coman Silviu 


