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C I T A Ț I E 

 

CĂTRE: BRICEAG MARIUS IONUȚ – CITAT PE SITE FRF  

RE : Dosar nr. 150/CL/2020 Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea vs. U Craiova 

1948 Club Sportiv SA 

 

Prin prezenta vă informăm că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în 
judecată înaintată de către clubul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea avand ca obiect drepturi 
financiare, cu termen de judecată la data de 14 iulie 2020. 

 Vă transmitem alăturat cererea de chemare în judecată și înscrisurile atașate și vă 

rugăm să transmiteţi către CNSL, conform art. 30.3 teza a II-a din RSTJF, întâmpinarea, 

precum şi toate documentele de care înţelegeţi să vă folosiţi în dovedirea punctului 

Dumneavoastră de vedere, cu cel puțin 2 zile înaintea termenului de judecată, sub 

sancţiunea neluării lor în seamă. 

 Înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi în cauză vor fi depuse, conform art. 30.4 din 

RSTJF, în original sau în copie purtând menţiunea “conform cu originalul” însoţită de semnătura 

şi ştampila (dacă este cazul) părţii care înţelege să le invoce, sub sancţiunea neluării lor în seamă. 

Partea regulamentar înştiinţată cu privire la un termen nu va mai fi înştiinţată cu privire la 

celelalte termene acordate în cursul judecării cauzei conform art. 28.6 din RSTJF. 

 În conformitate cu prevederile art.31.1 din RSTJF procedurile se desfășoară în scris. 

 Dosarul cauzei poate fi consultat la sediul FRF. 

 NOTĂ: Vă rugăm ca orice comunicare legată de acest dosar să conţină numărul de dosar, 

părţile şi obiectul cauzei astfel cum le regăsiţi în această comunicare. 

Toate comunicările către secretariatul CNSL se vor face prin serviciul poștal, personal 

la Secretariatul CNSL la numărul de fax 021 302 91 76 sau mail silvia.boroneant@frf.com. 

      

Secretar CNSL, 

Silvia Boroneanț 
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