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  HOTĂRÂRE 

  
cu privire la aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor destinate 

acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia 
adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil 
având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/ familiei adoptatoare 

 
 Având  în vedere : 
➢ referatul de aprobare nr. 10320/16.09.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
➢ raportul nr. 10324/16.09.2022 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, 

Serviciul Buget, Impozite și Taxe și Serviciului Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare; 

➢ avizul nr.10713/27.09.2022 al Comisiei pentru Studii Economico-
Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public și Privat; 

➢  avizul nr.10697/27.09.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 
Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

➢ avizul nr.10689/27.09.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și 
Relații cu Cetățenii;  

➢ avizul nr.10685/27.09.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție 
Socială, Activități Sportive și de Agrement;  

➢ referatul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr. 54606/06.09.2022, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 
9848/07.09.2022; 

➢ prevederile art. 1004, art. 1005 alin.(3) și art 1006 din Legea nr. 
273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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➢ prevederile art.831 alin.(1) și (2) din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 579/2016, cu modificările și completările ulterioare, 
 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. b), art. 182 alin. (1) și 

alin.(4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și  art. 196   alin. (1) lit. a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 

Art.1. Se aprobă Metodologia de acordare a sumelor destinate 
acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia 
adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil 
având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/ familiei adoptatoare 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - 
Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Serviciului Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția  
Copilului Olt,  pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului 
Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

                             
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 

 
 
                  Contrasemnează  

                                                                         Secretar General al Județului  
                                                                                Marinela-Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
SLATINA, 29.09.2022 
Nr. 132 
CD/CC(2ex.)  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru”. 



 

        
   

                                                                                                          Anexă la Hotărârea 

                                                                                                         Consiliului Județean Olt 

                   Nr.132/29.09.2022 

  

 

Metodologia de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare 

realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii 

practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/ familiei 

adoptatoare 

 

Art. 1. 

(1) Sumele acordate în vederea susținerii și stimulării adopției reprezintă o formă de sprijin material 

acordat adoptatorului/ familiei adoptatoare care se implică în crearea unei relații afective cu un copil 

din alt județ, precum și o modalitate de creștere a numărului de copii adoptați. 

 

(2) Aceste sume sunt destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare a adoptatorului/familiei 

adoptatoare, așa cum sunt definite ele de Legea nr. 273/2004, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, cu domiciliul pe raza județului Olt și care a parcurs procesul de potrivire 

practică cu un copil având domiciliul în alt județ. 

 

Art. 2. 

Adoptatorul/ familia adoptatoare poate solicita decontarea cheltuielilor de transport şi cazare 

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

județ în baza hotărârii judecătorești definitive de încuviințare a adopției și a calendarului întâlnirilor 

(programul de vizite) întocmit de către direcția în a cărei rază teritorială se afla domiciliul copilului 

pe perioada potrivirii practice. 

 

Art. 3.Cererea se va depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Olt ori se va trimite Direcției prin poștă, fax sau poștă electronică, in maxim 30 de zile calendaristice 

de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției copilului cu care 

s-a realizat potrivirea practică. 

 

Art. 4.(1) Cererea adoptatorului/familiei adoptatoare pentru acordarea sumelor cuvenite conform 

art. 1044 din Legea 273/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare va fi însoțită de 

următoarele documente: 

a) Copia actului de identitate a adoptatorului / familiei adoptatoare; 

b) Copie după hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, definitivă; 

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

încuviințare a adopției copilului cu care s-a realizat potrivirea practică;                                          

d) Calendarul întâlnirilor (programul de vizite) aferent procesului de potrivire practică, desfășurat 

în condițiile Legii nr. 273/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a 

Hotărârii Guvernului nr. 579/2016, cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către 

direcția în a cărei rază teritorială se afla domiciliul copilului, în original, program din care să 

reiasă clar numărul de întâlniri/zile pe care familia le-a făcut în perioada de potrivire practică;                       

e) Extrasul de cont al solicitantului în vederea virării decontului; 

(2) În cazul încuviințării adopției de către o familie adoptatoare, calitatea de solicitant o poate 

avea oricare dintre soți. 



 

Art. 5. 

(1) Pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator/familia adoptatoare 

se acordă suma de 200 de lei/zi/persoană. 

(2) Perioada pentru care se acordă suma prevăzută la alin. (1) este de maximum 10 zile din durata 

totală a procedurii de potrivire practică. 

(3) Sumele efective se plătesc pe baza calendarului întâlnirilor (programul de vizite) întocmit de 

către direcția în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în termen de maximum 45 de 

zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției copilului, cu 

condiția ca adoptatorul/familia adoptatoare sa depună în termen cererea și documentele menționate 

la art. 3-4 din prezenta metodologie. 

(4) În situația în care adoptatorul/familia adoptatoare nu solicită decontarea cheltuielilor de transport 

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

în alt județ, în termenul prevăzut în prezenta Metodologie, acesta nu mai poate beneficia de aceste 

drepturi,  fiind un termen de decădere, conform prevederilor Codului civil. 

 

Art. 6. 

Plata sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare se asigură din transferuri de la 

bugetul de stat către bugetul județului Olt și se va realiza de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt. 

 

Art.7. 

Responsabilul de caz al familiei va aduce la cunoștința adoptatorului/familiei adoptatoare 

prevederile prezentei metodologii cel târziu la data depunerii cererii de încuviințare a adopției 

copilului. 

 

Art. 8.  

Sumele menționate în prezenta metodologie nu se plătesc în cazul adopției copilului de către soțul 

părintelui firesc sau adoptiv. 

 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 
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                                                                         Secretar General al Județului  
                                                                                  Marinela-Elena ILIE 
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