
ROMÂNIA                        Proiect 

JUDEȚUL GORJ                                            AVIZAT ,  

CONSILIUL JUDEȚEAN             SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI,           

                                             Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 18/31.01.2022 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale 

adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil 

având domiciliul în alt județ 

 

Consiliul Județean Gorj;  

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj; 

-Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

-Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

-Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 18/31.01.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în 

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

-Prevederile art. 1004 și art. 1005 din Legea privind procedura adopției nr. 273/2004, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

-Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nr. 3849 din 14.02.2023, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2576 din 14.02. 2023, însoțită de Nota de fundamentare nr. 

3848 din 14.02.2023; 

 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările și modificările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 18/31.01.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru 

acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei 

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

se modifică după cum urmează: 

Art. I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 18/31.01.2022 privind aprobarea Regulamentului 

pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei 

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

se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 



Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj. 

 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și Instituției 

Prefectului Județului Gorj. 

            

 

 

         PREȘEDINTE, 

COSMIN – MIHAI POPESCU                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI GORJ, 

                                                                       CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

Nr …….. 

Adoptat în ședința din …. 

Cu un număr de …….  de voturi 

Din numărul consilierilor județeni prezenți 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ          

 

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ______ din _______ 2023 

 

 

 

REGULAMENT 

pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale 

adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil 

având domiciliul în alt județ 

 

 

 

Sumele destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare se acordă adoptatorului/familiei 

adoptatoare cu domiciliul pe raza județului Gorj, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu 

un copil având domiciliul în alt județ. 

Modalitatea prin care se aprobă cheltuielile de transport și cazare realizate de adoptator/familia 

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

este: 

- În termen de maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de 

încuviințare a adopției copilului cu care s-a realizat potrivirea practică, adoptatorul/familia adoptatoare care 

are domiciliul în județul Gorj depune o cerere la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj pentru a solicita decontarea cheltuielilor de transport și cazare realizate în vederea participării 

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

- Cererea adoptatorului/familiei adoptatoare va fi însoțită de următoarele documente: 

o Copie hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, definitivă; 

o Copia certificatului de naștere a copilului întocmit după rămânerea definitivă a 

hotărârii de încuviințare a adopției; 

o Programul de vizite (calendarul întâlnirilor) întocmit de către direcția în a cărei rază teritorială se 

află domiciliul copilului, din cuprinsul căruia să rezulte modalitatea de realizarea a acestuia, respectiv 

numărul de întâlniri la care a participat persoana/familia adoptatoare; 

o Copie actul de identitate a adoptatorului/familiei adoptatoare; 

o Extrasul de cont în vederea virării sumelor; 

- Pentru acoperirea 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 se acorda suma de 200 de lei/zi/persoana; 

- Perioada pentru care se acordă sumele destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare este 

de maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică; 

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

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

Protecția Copilului Gorj, în limita sumelor alocate. 

 

 

 

         PREȘEDINTE, 

COSMIN – MIHAI POPESCU                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI GORJ, 

                                                                       CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
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JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

18/31.01.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor destinate 

acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în 

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

județ 

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a fost înființată în anul 

2005 prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.45 din 08.12.2004, ca instituție publică 

de interes județean cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Gorj. Prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 4 din 29.11.2013 s-au aprobat numărul de posturi, 

organigrama și statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj. Conform organigramei, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Gorj a fost înființat serviciul adopții în cadrul căreia sunt angajați 

psiholog, asistenți sociali și consilier juridic.  
 

Rolul specialiștilor din cadrul serviciului adopții este de a oferi toate informațiile necesare 

persoanei/familiei care dorește/doresc să adopte; de a realiza procedurile impuse de lege 

în cadrul etapei administrative a adopției; de a evalua garanțiile morale și condițiile 

materiale ale persoanei/familiei, pe baza solicitării lor, în condițiile legii în vederea 

eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte; de a efectua demersurile necesare 

identificării celui/celei mai potrivit/potrivite adoptator/familii adoptatoare pentru copilul 

pentru care a fost deschisă procedura de adopție, întocmirea documentelor în vederea 

parcurgerii etapelor procesului de adopție; de a monitoriza evoluția copilului după 

încuviințarea procedurii de adopție pentru o perioadă de 2 ani precum și alte activități 

prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

Ținând cont de interesul superior al copilului și pentru a eficientiza procesul de adopție, 

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției de la data intrării în vigoare și până în 

prezent a suferit mai multe modificări. Astfel, în noua formă a legii aprobată în data de 

26.03.2021, capitolul VIII1 prevede dispoziții privind susținerea și stimularea adopției 

interne, astfel adoptatorul/familia adoptatoare beneficiază de diferite stimulente și sprijin 

financiar, printre care, conform art. 1004 adoptatorul/familia adoptatoare beneficiază de 

decontarea cheltuielilor de transport și cazare realizate în vederea participării la procedura 

potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ, după rămânerea definitivă a 
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hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției cu copilul cu care s-a realizat potrivirea 

practică. 

 

Ținând cont de aceste prevederi intervenite în Legea nr. 273/2004 privind procedura 

adopției, republicată cu modificările și completările ulterioare, se impune modificarea 

regulamentului de acordare a cheltuielilor de transport și cazare realizate de 

adoptator/familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un 

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

documentul pe baza căruia se plătesc sumele efective fiind, exclusiv, programul de vizite 

întocmit de către direcția în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, iar suma 

care se acordă fiind de 200 de lei/zi/persoană.. 

 

Având în vedere motivele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 

(8) lit. a), art. 182, alin. (2) și (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

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

cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri în acest sens. 
 
 

PREȘEDINTE, 

COSMIN – MIHAI POPESCU                                     
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

18/31.01.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor destinate 

acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în 

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

județ 
 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj este instituție publică 

cu personalitate juridică înființată în subordinea consiliilor județene cu scopul de a asigura 

aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități 

aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență 

socială și a serviciilor sociale. 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului prin intermediul Serviciului 

adopții și post adopții are următoarele atribuții: identifică familiile sau persoanele cu 

domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și 

garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de 

persoană aptă să adopte copii; monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a 

relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în 

îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și 

gradul de maturitate ale copilului o permit, cu respectarea principiilor prevăzute de art. 1 

din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată cu modificările și 

completările ulterioare: principiul interesului superior al copilului; principiul creșterii și 

educării copilului într-un mediu familial; principiul continuității în educarea copilului, 

ținându-se seama de originea sa etnică, culturală și lingvistică; principiul informării 

copilului și luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta și gradul său de 

maturitate; principiul celerității în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura 

adopției; principiul garantării confidențialității în ceea ce privește datele de identificare 

ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum și în ceea ce privește 

identitatea părinților firești. 

 

Potrivit legii, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului decontează 

cheltuielile de transport și cazare realizate de adoptator/familia adoptatoare în vederea 

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

cel al adoptatorului/familiei adoptatoare în anumite condiții prevăzute în concret de Legea 
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nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată cu modificările și completările 

ulterioare. 

În acest sens, art. 1044 din Legea nr. 273/2004 prevede: „Pentru acoperirea cheltuielilor 

de transport si 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 se acorda suma de 200 de lei/zi/persoană”,  iar 

art. 1045 din Legea nr. 273/2004 prevede: “Perioada pentru care se acordă suma 

prevăzută la alin. (1) 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 

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 care s-a realizat potrivirea practica”. 

 

În consecință se impune modificarea regulamentului pentru acordarea sumelor destinate 

acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în 

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

județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare, documentul pe baza căruia se plătesc 

sumele efective fiind, exclusiv, programul de vizite întocmit de către direcția în a cărei 

rază teritorială se află domiciliul copilului, iar suma care se acordă fiind de 200 de 

lei/zi/persoană. 

 

Având în vedere motivele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 

(3) lit. a) și alin. (8) lit. b), art. 182 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

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

cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

 

 

 

 

Director executiv, 

                                                          Marcău Costel 
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