
 

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. 
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     PREȘEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            SECRETAR GENERAL  

DORIN COSMIN VASILE                      AL JUDEȚULUI 

         

                                                                             CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 


