
                                                                                                                            
                                                                                                                                         

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modalității de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și 

cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare ca urmare a participării la procedura potrivirii 

practice cu un copil/copii care au domiciliul în alt județ 

 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 septembrie 2022, 

 urmare adresei nr.29150/16.08.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani,  

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 17315 

din 19.09.2022 privind aprobarea modalității de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de 

transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare ca urmare a participării la procedura 

potrivirii practice cu un copil/copii care au domiciliul în alt județ, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr. 17316 din 19.09.2022, 

 - avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,  

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.841/29.06.2022 pentru completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.579/2016, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit.f), alin.(5) lit.b) și al art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 – Se aprobă modalitatea de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de 

transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare ca urmare a participării la procedura 

potrivirii practice cu un copil/copii care au domiciliul în alt județ, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

           

 

 

                        PREŞEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 

          DOINA-ELENA FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 197 din 30.09.2022 



 
                                                                                                                         Anexa  

                                                                                                  la Hotărârea nr. 197 din 30.09.2022 

 

 

 

Modalitatea de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor  

de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare ca urmare  

a participării la procedura potrivirii practice cu un copil care are domiciliul în alt județ 

 

 

 

1. Condiții de acordare 

a) Persoana sau familia atestată ca aptă pentru adopție care are domiciliul pe raza administrativă 

a județului Botoșani și a parcurs procesul de potrivire practică cu un copil din alt județ pentru 

care se încuviințează adopția, beneficiază la cerere, conform Legii nr.273/2004 privind 

procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de sumele necesare 

acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate în perioada procesului de potrivire 

practică; 

b) Persoana sau familia atestată ca aptă pentru adopție va intra în posesia sumelor prevăzute de 

lege în baza hotărârii judecătorești definitive de încuviințare a adopției copilului cu care s-a 

realizat potrivirea practică. 

 

2. Documente necesare acordării 

a) Cererea adoptatorului/familiei adoptatoare pentru a beneficia de sumele necesare acoperirii 

cheltuielilor de transport și cazare se va depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Botoșani (anexă la prezenta modalitate); 

b) Copia actului de identitate pentru solicitant; 

c) Copie după sentința civilă de încuviințare a adopției, definitivă; 

d) Copia certificatului de naștere al copilului întocmit după rămânerea definitivă a hotărârii de 

încuviințare a adopției; 

e) Programul de vizite aferent procesului de potrivire practică, desfășurat în condițiile Legii 

nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

f) Extrasul de cont în vederea virării sumei cuvenite; 

g) Documente justificative (bonuri de carburant auto, bilete de tren, bilete de autobuz, factura 

eliberată de pensiune sau hotel) pe durata potrivirii practice care justifică deplasarea efectuată. 

 

3. Stabilirea și plata 

a) Fondurile pentru decontarea cheltuielilor de transport și cazare se asigură lunar din bugetul 

aprobat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție 

Socială, prin efectuarea de transferuri către consiliul județean, astfel plata sumelor se asigură din bugetul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, aprobat conform Hotărârii 

Consiliului Județean; 

b) Pentru transmiterea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport și cazare pentru 

adoptator sau familia adoptatoare, direcția transmite agenției teritoriale situația centralizatoare cu 

titularii drepturilor, potrivit unui calendar stabilit de comun acord între acestea; 

c) Pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, persoanei/familiei adoptatoare, li se 

acordă decontarea sumei de 200 lei/zi persoană adoptatoare, în limita a maximum 10 zile din durata 

totală a procedurii de potrivire practică. Sumele efective se plătesc pe baza programului de vizite 

întocmit de către direcția în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului; 



d) Acordarea sumelor se va realiza de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani în termen de maxim 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești 

de încuviințare a adopției copilului cu care s-a realizat potrivirea practică. 

 

 

 

                          PREȘEDINTE,                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

            DOINA ELENA FEDEROVICI                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                               MARCEL-STELICĂ BEJENARIU 

 

 



 

CERERE 

pentru acordarea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de 

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

un copil/copii având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare 

 

 

Subsemnatul/Subsemnații ____________________________________________, având 

CNP _________________ respectiv _________________, cu domiciliul în județul Botoșani, 

localitatea _______________ str. _________________________ nr.______, bloc.______, scara 

____, ap.______, persoană/familie adoptatoare a copilului/copiilor 

___________________________________________________________________, conform 

Sentinței Civile nr.______/______________, a Tribunalului _____________, rămasă definitivă la 

data de ________________, solicităm, în conformitate cu art.104^4 din Legea nr.273/2004, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, decontarea cheltuielilor de transport și cazare 

realizate în perioada de potrivire practică cu copilul/copiii, în județul _________________. 

Alăturat anexăm următoarele documente: 

a) Copia actului de identitate pentru solicitant; 

b) Copie după sentința civilă de încuviințare a adopției, definitivă; 

c) Copia certificatului de naștere al copilului întocmit după rămânerea definitivă a hotărârii 

de încuviințare a adopției; 

d) Programul de vizite aferent procesului de potrivire practică, desfășurat în condițiile Legii 

nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

e) Extrasul de cont în vederea virării sumei cuvenite; 

f) Documente justificative (bonuri de carburant auto, bilete de tren, bilete de autobuz, factura 

eliberată de pensiune sau hotel) pe durata potrivirii practice care justifică deplasarea efectuată. 

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

 

 

 

 

        Data,                                                                                       Semnătura, 

 


