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Şedinţa Comitetului Executiv al 

Asociaţiei Judeţene de Fotbal Braşov  

din data de 01.02.2016, ora 09:00 

Hotărâri 

 

 În data de 01.02.2016  a avut loc şedinţa Comitetului Executiv al Asociaţiei 

Judeţene de Fotbal  Braşov. Principalele hotărâri care s-au luat sunt următoarele: 

 Convocarea Adunării Generale Ordinare pentru data de 10.03.2016 ore 16:00 la 

liceul Emil Racoviţă Braşov  

  componenţa Comisiilor Jurisdicţionale ale AJF,şi anume : 

Comisia de Etică şi Disciplină 

1. Vasile Florin   - preşedinte 

2. Furnică Adrian – membru 

3. Ambrus Imola – secretar 

Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului 

1. Popencu Alexandru – preşedinte 

2. Oţelea Emilian – membru 

3. Ambrus Imola – secretar                       

Comisia de Recurs 

1. Văsîi   Cătălin   - preşedinte 

2. Hîrlab Mihai  – membru 

3. Coman Silviu  - secretar 

 taxele şi vizele aplicate echipelor din campionatele de seniori,juniori,copii şi 

fotbal în sală  nu se modifică în anul 2016. 
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 returul ligii a IV-a seniori şi juniori A1 să înceapă în data de 12.03.2016  ; 

returul ligii a V-a  Braşov şi Făgăraş  să înceapă în data de 13.03.2016  ; returul 

competiţiilor de juniori D,E va începe în data de 13.03.2016 cu un play-off între 

primele două echipe clasate în cele două serii disputant în sistem turneu ; juniori C 

18.03.2016 cu un play-off tur-retur. Cupa României sferturi în data de 27.04.2016; 

semifinalele se vor juca în zilele de 11.05.2016 şi 25.05.2016,iar finala în data de 

08.06.2016. 

  perioada de transfer  începând cu 26.01.2016  şi se încheie cu 48 de ore 

înaintea începerii fiecărei competiţii. 

 cererile de transfer  ale jucătorilor până la vârsta de 16 ani să fie semnate  

obligatoriu de părinţi la sediul AJF.Părinţii să prezinte  actele de identitate la 

semnarea transferului. 

  demisia domnului Popa Vlad începând cu data de 01.02.2016 din motive 

personale, hotărârea Comitetului   Executiv fiind ca în locul domnului Popa Vlad 

să nu fie angajată o altă persoană, atribuţiile fiind preluate de doamna Ambrus 

Imola şi domnul Floricel Ion. 

 

 

 

             Preşedinte al AJF Braşov, 

Octavian Goga 
 

 
 


