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 S-a luat in examinare cererea depusă de reclamantul Melniciuc 

Alexandru, prin reprezentant legal Melniciuc Diana Berta impotriva  

ACS.Viitorul Arad, avind obiect incetarea legitimarii. 

 La şedinţa de judecată din data de 18.07.2019 s-a prezentat 

dma.Melniciuc Diana Berta, reprezentanta petentului care sustine cererea asa 

cum a formulat-o si este de acord cu plata sumei de 2800 lei catre clubul la care 

este legitimat jucatorul. 

Nemaifiind alte probe de administrat și cereri de formulat, comisia retine 

cauza spre solutionare  

 

                                              Comisia 

 

 Prin cererea  cu nr. 1258/08.07.2019 reclamantul Melniciuc Alexandru, 

prin reprezentant legal, impotriva  ACS.Viitorul Arad, solicită incetarea 

legitimarii fara acordul clubului conform art.4 alin.19 din RSTJF.La termenul de 

judecata din data de 18.07.2019, reclamantul a fost reprezentat de 

dma.Melniciuc Diana Berta, care sustine cererea asa cum a formulat-o si este de 

acord cu plata sumei de 2800 lei catre clubul la care este legitimat jucatorul. 

 Analizand actele si lucrarile dosarului, comisia retine urmatoarele: 

 

 Reclamant este legitimat la clubul ACS Viitorul Arad incepand cu data de 

17.07.2015.Potrivit noilor dispozitii legale prevazute de art.4 alin.19 lit.c 

jucatorul junior are dreptul sa solicite comisiei incetarea legitimarii fara acordul 

clubului la care este legitimat.In acest caz se prevede ca jucatorii juniori cu 

varsta intre 10 ani si pana la 16 ani aflati in aceasta situaie  sunt obligati sa 

achite clubului suma de 700 lei pentru fiecare an competitional. 

Petentul a fost legitimat la clubul ACS Viitorul Arad timp de 4 ani ca 

urmare suma pe care o datoreaza clubului potrivit dispozitiilor legale mai sus 



mentionate este in cuamtm de 2800 lei.Avand in vedere ca petentul prin 

reprezentantul sau legal sustine cererea asa cum a formulta-o si este de acord cu 

plata acestei sume, 

 Pentru aceste motive Cosia Hotaraste: 

  

Admite cererea reclamantului Melniciuc Alexandru, 

CNP.5050329020124, formulata impotriva paratei ACS Viitorul Arad, constata 

incetata legitimarea jucatorului la ACS Viitorul Arad si permite jucatorului sa 

fie legitimat ca amator la un alt club doar dupa ce face dovada achitarii sumei de 

2800 lei catre parata. 

Fara cheltuieli de judecata. 

Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare. 

 

                                                                       Preşedinte 

                                                                    
 

 

 


