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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.58 /23.04.2019 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 23.04.2019, intrunita in componenta: 
LIVIU PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte,CIMPEAN DAN-membru  a 
analizat raportul arbitrului si observatorului la jocul dintre echipele  AS VIITORUL SANPAUL - FC 
SOMESUL II GILAU,  SENIORI LIGA V-a , din data de 21.04.2019. 

Jocul nu s-a disputat. 

Arbitrul jocului VADANA SORIN nu a specificat in raportul de joc motivul pentru care nu a 
permis disputatea jocului. 

Observatorul jocului  a mentionat in raportul de  joc ca echipa SOMESUL II GILAU nu ar fi 
prezentat tabelul cu cei 15(cincisprezece) jucatori care ( conform art.19.4  din ROAF FRF)  au drept de 
joc numai la echipa de categorie superioara. 

 CD a AJF CLUJ, retine: 

- Echipa SOMESUL II GILAU a prezentat un tabel cu 15(cincisprezece) jucatori care nu au 
drept de joc la Liga a-V-a , vizat de Comisia de competitii a AJF CLUJ care in fond trebuia denumit tabel 
cu lotul de jucatori care au drept de joc numai la echipa de categorie superioara. 

- Arbitrul nu a permis disputarea jocului pe acest motiv fara a sesiza faptul ca denumirea 
tabelului era gresit formulata 

Din aceste considerente CD a AJF CLUJ, 

HOTARESTE         

1. Jocul dintre echipele  AS VIITORUL SANPAUL-FC SOMESUL II GILAU,  
SENIORI LIGA V-a., sa fie reprogramat 

 

            CD a AJF CLUJ. a analizat memoriul depus de jucatorul LACATUS ALIN de la echipa AS 
VIITORUL SANPAUL , care solicita reducerea sanctiunii de 4(patru) etape (Hotararea 53/09.04.2019)  

 CD a AJF CLUJ. constata ca a efectuat doua etape de suspendaree si a achitat penalitatea 
financiara acordata, motiv pentru care conform art.37.3 din  RD a AJF CLUJ sanctiunea se considera 
efectuata cu mentinea ca daca in perioada de doi ani jucatorul va comite abateri asemanatoare va efectua 
sanctiunea pentru fapta comisa cat si reducerea de care a beneficiat. 

 

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 


