
 

 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 35 din 08/09/2022 

 
COMISIA PENTRU STATUTUL ȘI TRANSFERUL JUCĂTORULUI 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL SIBIU 
 
 
 Comisia pentru Statutul și Transferul Jucătorului, întrunită în mod statutar 

conform Art. 54 privind Organizarea și funcționarea comisiilor AJF Sibiu, alin. (4), în 

ședința Comisiei reunite din data de 08 SEPTEMBRIE 2022 dispune:  

 

Pe rol fiind soluționarea cererii numitului POPOVICI BOGDAN, în calitate de 

jucător de fotbal, înregistrată în termen la Asociația Județeană de Fotbal Sibiu, cu nr. 

271 din  05.09.2022 prin care a solicitat să fie declarat jucător cu statut de amator, în 

temeiul Art. 2, alin. (2) din Regulamentul privind statutul și transferul jucătorilor de 

fotbal. 

Cererea a fost formulata in termen si legal timbrată. 

Dezbaterile au avut loc în ședința de judecată din data de 08.09.2022 și au fost 

consemnate în încheierea de ședință care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

COMISIA PENTRU STATUTUL ȘI TRANSFERUL JUCĂTORULUI 
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL SIBIU 

 
În urma dezbaterilor și analizând înscrisurile depuse la dosar, Comisia a reținut 

următoarele: 

La data de 01.09.2022, petentul Popovici Bogdan, în calitate de jucător de fotbal, 

a formulat cererea înregistrată în termen la Asociația Județeană de Fotbal Sibiu, prin 

care a solicitat să devină jucător amator, ultima legitimare fiind înregistrată la 

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV QUANTIC/CUANTUM ARSENAL. 

 



 

 

 

 

Față de cele expuse, Comisia pentru Statutul și Transferul Jucătorului de fotbal a 

adoptat următoarea: 

HOTĂRÂRE 

 În conformitate cu Art. 2, alin. (6) din Regulamentul privind statutul și transferul 

jucătorilor de fotbal, Comisia pentru Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal 

RESPINGE cererea de redobândire a statutului de jucător amator formulată de 

POPOVICI BOGDAN, identificat cu CNP 5041123324791, sus-numitul urmând a fi 

legitimat la AFC HERMANNSTADT. 

Prezenta hotărare poate fi atacată cu recurs la Comisia de apel in termen de 5  

zile de la comunicare. 

 Pronunțată astăzi, 08.09.2021. 

            ANDREI PETRESCU 
- Președinte - 
 
APOSTU FLORIN 
- Vicepreședinte - 
  
COMĂNICIU NICOLAE 
- Membru - 


