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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.47 /19.03.2019 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 19.03.2019, intrunita in componenta: 
LIVIU PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte,CIMPEAN DAN-membru  a 
analizat raportul arbitrului si observatorului la jocul dintre echipele SOMESUL II GILAU - AS 
VIITORUL POIENI, Seniori Liga V-a din data de 10.03.2019. 

La solicitarea domnului  VELE MIHAI, prin adresa nr.97/14.03.2019 acesta afirma ca nu ar fi 
completat raportul de joc si ca nu l-ar fi semnat. 

Pentru sedinta CD a AJF CLUJ din data de 18.03.2019 au fost citati d-nii VULTURAR SORIN          
delegatul echipei AS VIITORUL POIENI si d-nul VADANA SORIN –arbitrul jocului. 

D-nul VADANA SORIN nu s-a prezentat. 

CD a AJF CLUJ, retine 

 -  la solicitarea echipei SOMESUL II GILAU jocul s-a disputat pe terenul ARDEALUL 

 -  arbitrii s-au prezentat, echipele s-au prezentat dar echipa organizatoare nu a avut chei sa 
deschida vestiarele,  motiv pentru care arbitrii  s-au dezechipat in masina .Dupa ce s-au gasit cheile d-nul 
VELE MIHAI a acuzat echipa vizitatoare ca a ocupat in mod abuziv vestiarul care revenea echipei gazda 
invitandu-i sa-l paraseasca.. 

- inaintea inceperii jocului delegatului echipei AS VIITORUL POIENI a solicitat o confruntare 
unde s-a constatat o tentativa de substituire a doi jucatori de la echipa  SOMESUL II GILAU. 

- In data de 11.03.2019, la Comisia de competitii a AJF CLUJ s-a constatat ca jucatorul 
ORBULESU MIHAI figureaza pe tabelul celor cincisprezece jucatori care nu are drept de joc la echipa de 
Liga a V-a dar care a fost folosit pe toata durata jocului. 

CD a AJF CLUJ, 

     HOTARESTE 

 

1.Mentine sanctiunile din  HOTARAREA  42/12.03.2019 . 

2. Sanctioneaza echipei  SOMESUL II GILAU  cu avertisment. 

3.Recomanda domnului  VELE MIHAI pentru faptul ca i-ar fi fost falsificata semnatura sa 
se adreseze organelor competente. 

Conform art. 116.5 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 


