
 

HOTĂRÂRE 

privind modalitatea de acordare a drepturilor bănești adoptatorului sau 

familiei adoptatoare cu domiciliul în județul Dolj în vederea participării la 

procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ  
 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 14669/17.09.2021 întocmit de 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, raportul de 

specialitate al Serviciului Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ nr. 

23156/11.10.2021, raportul Serviciului Juridic nr. 23191/11.10.2021 precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 1004, art. 1005, alin. (3) și art. 1006 din Legea nr. 273/2004 privind 

procedura adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1)  lit. d), alin. (5) lit. b),  art. 182 și art. 

196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă modalitatea de acordare a drepturilor bănești adoptatorului sau 

familiei adoptatoare cu domiciliul în județul Dolj în vederea participării la procedura 

potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ. 

 

Art. 2 - Pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator 

sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un 

copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se 

acordă suma de 200 de lei/zi/persoană. 

Art. 3 – Perioada pentru care se acordă suma prevăzută la art. 2 este de maximum 

10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică. Sumele efective se plătesc 

pe baza programului de vizite întocmit de către direcţia generală de asistență socială 

și protecția copilului în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în termen 

de maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de 

încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat potrivirea practică. 
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Art. 4 – Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile adopţiilor încuviinţate 

conform procedurii adopţiei interne şi nu se aplică în cazul persoanelor care adoptă 

copilul soţului. 

Art. 5 – Plata drepturilor pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare 

realizate de adoptator sau familia adoptatoare cu domiciliul în județul Dolj în 

vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în 

alt judeţ se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi se 

realizează de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. 

Art. 6 – Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

Nr. ________                 Adoptată la data de ___________2021 

 

 

     PREȘEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            SECRETAR GENERAL  

DORIN COSMIN VASILE                      AL JUDEȚULUI 

         

                                                                             CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 



 

Nr. 14669/17.09.2021 

 

 

 

                          PREȘEDINTE, 

                            DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului Hotărâre privind modalitatea de acordare a drepturilor 

bănești adoptatorului sau familiei adoptatoare cu domiciliul în județul Dolj 

în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 

domiciliul în alt județ  
 

 

 

Conform prevederilor art. 1005, alin. (3), din Legea nr. 273/2004 privind 

procedura adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

plata drepturilor pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de 

adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii 

practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al 

adoptatorului/familiei adoptatoare se asigură din transferuri de la bugetul de stat 

către bugetele locale şi se realizează de către direcţia în a cărei rază teritorială are 

domiciliul adoptatorul/familia adoptatoare, iar modalitatea de acordare se 

stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean. 

Potrivit prevederilor art. 1004, alin. (1), pentru acoperirea cheltuielilor de 

transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea 

participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt 

judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se acordă suma de 200 de 

lei/zi/persoană. 

Potrivit prevederilor art. 1004, alin. (2), perioada pentru care se acordă suma de 

200 de lei/zi/persoană este de maximum 10 zile din durata totală a procedurii de 

potrivire practică. Sumele efective se plătesc pe baza programului de vizite 
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întocmit de către direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în 

termen de maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat potrivirea 

practică. 

Potrivit prevederilor art. 100⁶, reglementările privind plata drepturilor pentru 

acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia 

adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil 

având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare sunt 

aplicabile adopţiilor încuviinţate conform procedurii adopţiei interne şi nu se 

aplică în cazul persoanelor care adoptă copilul soţului. 

Față de cele prezentate, propunem aprobarea, prin hotărâre a Consiliului 

Județean Dolj, a modalității de acordare a drepturilor bănești adoptatorului 

sau familiei adoptatoare cu domiciliul în județul Dolj în vederea participării 

la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Director General, 

Florin Stancu 
 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE LOCALĂ SECRETARIAT 

Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ 

NR. 23156 /11.10.2021 

                

 

                                         

                                           

 

RAPORT  DE SPECIALITATE  

 privind modalitatea de acordare a drepturilor bănești adoptatorului sau familiei 

adoptatoare cu domiciliul în județul Dolj în vederea participării la procedura 

potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ 

 

 
  

Potrivit prevederilor art. 100^5, alin. (3), din Legea nr. 273/2004 privind procedura 

adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, plata drepturilor pentru 

acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia 

adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 

domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se asigură din 

transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi se realizează de către direcţia în 

a cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul/familia adoptatoare. Modalitatea de 

acordare se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean. 

În conformitate cu  prevederile art. 100^4, alin. (1) și alin. (2)  pentru acoperirea 

cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în 

vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt 

judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se acordă suma de 200 de 

lei/zi/persoană.  Perioada pentru care se acordă suma de 200 de lei/zi/persoană este de 

maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică. Sumele efective se 

plătesc pe baza programului de vizite întocmit de către direcţia în a cărei rază teritorială 

se află domiciliul copilului, în termen de maximum 45 de zile de la data rămânerii 

definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat 

potrivirea practică. 

Reglementările privind plata drepturilor pentru acoperirea cheltuielilor de 

transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării 

la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al 

adoptatorului/familiei adoptatoare sunt aplicabile adopţiilor încuviinţate conform 

procedurii adopţiei interne şi nu se aplică în cazul persoanelor care adoptă copilul 

soţului, așa cum este prevăzut în art. 100^⁶ din Legea nr. 273/2004 privind procedura 

adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind modalitatea de acordare a drepturilor bănești adoptatorului sau familiei 
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adoptatoare cu domiciliul în județul Dolj în vederea participării la procedura potrivirii 

practice cu un copil având domiciliul în alt județ. 

 

 

                                                                              

                             

  

        DIRECTOR EXECUTIV                                             SEF SERVICIU                                                            

                                                                          

  VĂRGATU ADRIANA CRISTINA                  CIMPOERU ADELA CĂTĂLINA                                                                

 

 

 

 

ÎNTOCMIT 

CONSILIER 

 

MILU MILITARU ADRIANA 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat             Vizat, 

Serviciul juridic, Administraţie Locală     Director Executiv 

Nr. 23191/11.10.2021          Adriana Cristina Vărgatu 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind modalitatea de acordare a drepturilor bănești 

adoptatorului sau familiei adoptatoare cu domiciliul în județul Dolj în vederea participării la 

procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul 

profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul 

Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind  modalitatea 

de acordare a drepturilor bănești adoptatorului sau familiei adoptatoare cu domiciliul în 

județul Dolj în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 

domiciliul în alt județ, propus de președintele Consiliului Județean Dolj, în raport cu atribuțiile 

și competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:  

 

1)Obiectul/domeniul reglementat: aprobare modalitate de acordare a drepturilor 

bănești adoptatorului sau familiei adoptatoare cu domiciliul în județul Dolj în vederea 

participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente 

etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre: 

- art. 1004 , art. 1005  alin. (3) și art. 1006 din Legea nr.273/2004 privind procedura 

adopției, republicată, cu modificăriloe și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.  

 

 

          Avizat, 

      Șef Serviciu          Întocmit, 

    Daiana Stoica             Consilier Juridic  

                                                                                        Bărăgan Simona 

                        




