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D I S P OZ I Ţ I E 

privind încuviințarea îndeplinirii formalităților în vederea întocmirii și eliberării 

legitimației de sportiv pentru minorul Răzăilă  Iosif-David,  precum și aprobarea  

participării minorului  la toate competițiile sportive organizate la nivel  inter și 

intrajudețean  

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

  Analizând referatul nr. 16159/15 septembrie 2016 al Direcţiei juridice şi relaţii publice 

privind propunerea de încuviințare a îndeplinirii formalităților în vederea întocmirii și eliberării 

legitimației de sportiv pentru minorul Răzăilă Iosif-David pentru anul școlar 2016-2017,  

precum și aprobarea  participării minorului  la toate competițiile sportive organizate la nivel  

inter și intrajudețean; 

  Ținând cont de adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

nr. 10245/12 septembrie 2016  înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

15989/13 septembrie 2016; 

  Văzând Sentinţa civilă nr. 58/CC/2015 pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 

2375/107/2015, devenită definitivă la data de 21 ianuarie 2016; 

   Având în vedere: 

  - art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  -art. 43 alin. 2 din Legea nr.273/2004  privind procedura adopţiei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  -Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

DISPUN 

 

  Art. 1. Încuviințez îndeplinirea formalităților în vederea întocmirii și eliberării 

legitimației de sportiv pentru anul școlar 2016-2017 în cadrul Clubului Sportiv Școlar Blaj, 

pentru minorul Răzăilă Iosif-David, născut la data de 1 martie 2004 în municipiul Blaj, Județul 

Alba, fiul lui natural și Răzăilă Florina, având CNP 5040301011857. 

  Art. 2. Încuviințez participarea minorului Răzăilă Iosif - David, cu datele de identificare 

prevăzute la art. 1, la toate competițiile sportive organizate la nivel  inter și intrajudețean.  

 

  Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se comunică: Prefectului Judeţul Alba; Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, Direcţiei Juridice şi Relaţii  Publice.  

 

                    Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 
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