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Şedinţa Comitetului Executiv al  

Asociaţiei Judeţene de Fotbal Braşov  

din data de 04.12.2012, ora 09:00 
 

 

 

 În data de 04.12.2012  a avut loc şedinţa Comitetului Executiv al Asociaţiei Judeţene 

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

 

  Se aprobă finanţarea cu suma de 1000 lei inclusiv TVA a asociaţiei sportive 

OLTUL Făgăraş pentru lucrările de reparaţii şi modernizare a vestiarelor; 

 Se aprobă decontarea cheltuielilor conform contractului de cooperare încheiat 

între AJF  Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov; 

  Se aprobă finanţarea cu suma de 2161.82 lei asociaţiei sportive Progresul 

Voivodeni pentru lucrările de reparaţii şi modernizare a vestiarelor; 

  Se aprobă programul competiţional al Ligii IV, V, juniori A1,C,D,E şi F, cupa 

României pentru perioada ianuarie – iunie 2013 conform anexei; 

 Se aprobă plata baremurilor de arbitraj şi observare neachitate din fondurile AJF 

Braşov  pentru jocul de seniori  dintre  A.S. Bucegi Predeal şi  Cetatea Rupea din data       

10-11-2012; 

 Se aprobă perioada de transferuri :  

 Liga IV- din 01.02.2013 până cu 48h înainte de prima etapă din retur; 

 Liga V- din 01.02.2013 până cu 48h înainte de prima etapă din retur; 

 Juniori A1, C, D, E şi F- din 01.02.2013 până cu 48h înainte de prima 

etapă din retur. 

 Se aprobă prelungirea C.I.M. pe perioadă nedeterminată pentru Dl. Coman Silviu; 

 Se aprobă angajarea D-rei Tihan Gina – Raluca cu C.I.M.  pe perioadă determinată 

de trei luni începând cu data de 20.11.2012 în locul D-rei Soare Oana care şi-a încetat 

activitatea cu data de 15.11.2012; 

 Programul de lucru al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Braşov, inclusiv al Comisiei 

Municipale, pe perioada Sărbătorilor de Iarnă este următorul: 21.12.2012 – 08.01.2013 

ÎNCHIS. Pentru orice informaţii urgente sunaţi la următoarele numere de telefon : 

0727259145, 0748813358, 0722597728. 

 Se aprobă a se da câte un set cu Istoria Fotbalului către F.C. Râşnov şi Prefectură pe 

bază de proces verbal. 

 

Preşedinte A.J.F. Bv. 

Octavian Goga 


