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AVIZ 

 

Având în vedere cererea nr. 2982 din 30.06.2021 formulată de Clubul Sportiv Universitatea 

Alexandria, 

 

Având în vederea Adresa nr. 1171 din 02.06.2021 a Clubului Sportiv Municipal Alexandria 

 

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Clubului Sportiv Universitatea 

Alexandria din 20.06.2021 și procesul verbal al ședinței, prin care se aprobă încheierea 

unui contract de cesiune cu titlu gratuit și definitive privind cesionarea activității sportive de 

la CS Universitatea Alexandria către CSM Alexandria 

 

Având în vedere Contractul de cesiune nr. 1505 din 05.07.2021 încheiat între Clubul Sportiv 

Universitatea Alexandria, în calitate de club cedent și Clubului Sportiv Municipal Alexandria, 

în calitate de club cesionar, având ca obiect cesionarea activității sportive și a dreptului de 

participare în competiții de la clubul cedent la clubul cesionar 

 

Având în vedere declarația notarială a Clubului Sportiv Municipal Alexandria, prin 

reprezentant legal, dl. Cioacă Bogdan Florentin, în calitate de Șef Serviciu, autentificată sub 

nr. 1236 din 07.07.2021 de Biroul Individual Notarial Drăghici Nicoleta, 

 

Direcția Juridică constată că sunt îndeplinite cerințele regulamentare, motiv pentru care 

acordă aviz favorabil pentru cesionarea activității sportive și a dreptului de participare în 

competițiile fotbalistice organizate de Federația Română de Fotbal, de la  

 

Clubul Sportiv Universitatea Alexandria (club de drept privat) cu sediul în municipiul 

Alexandria, str. Alexandru-Ghica, nr. 86 - 88, județul Teleorman,  

către 

Clubul Sportiv Municipal Alexandria (club de drept public) cu sediul în municipiul 

Alexandria, str. Dunării, nr. 139, județul Teleorman,  
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În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 6.1 din ROAF, în termen de 5 zile de la data afișării 

pe site-ul oficial al FRF, orice persoană interesată poate formula opoziție împotriva avizului 

favorabil acordat structurilor sportive mai sus menționate prin introducerea unei acțiuni la 

Comisia de Disciplină și Etică a FRF. 

 

Documentele care au stat la baza emiterii prezentului aviz favorabil pentru fiecare club în 

parte se regăsesc la Direcția Juridică a FRF.  

 

  

 

Adrian STÂNGACIU 

Șef Serviciu Juridic 


