
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
                                                 

HOTĂRÂREA nr.161  
din 27 octombrie 2021 

privind aprobarea regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii 
cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea 
participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ  

 
  

Consiliul Judeţean Sălaj întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 19995  din  19.10.2021  al preşedintelui Consiliului Judeţean 
Sălaj; 

- raportul de specialitate nr. 27574 din 19.10.2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sălaj; 

- prevederile art.100^4 și art.100^5 din Legea privind procedura adopţiei nr.273/2004, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1 Se aprobă regulamentul pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor 
de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la 
procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.       
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.           
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la: 
 - Direcţia juridică şi administraţie locală;        
  - Direcţia economică;       
    - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 
 
 

  
            PREŞEDINTE,                              Contrasemnează: 

                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI   
   Dinu Iancu-Sălăjanu      Cosmin-Radu Vlaicu 
 
               



Anexa  
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.161 din 27 octombrie 2021 privind 

aprobarea regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor 
de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la 

procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ 
 
 

Regulament pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi 
cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la procedura 

potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ 
 

  Sumele destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare se acordă 
adoptatorului/familiei adoptatoare cu domiciliul pe raza județului Sălaj, în vederea 
participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ. 
  Modalitatea prin care se aprobă cheltuielile de transport şi cazare realizate de 
adoptator/familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un 
copil având domiciliul în alt judeţ, este: 

- 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, adoptatorul/familia adoptatoare  care are domiciliul în judeţul Sălaj depune o 
cerere la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj 
pentru a solicita decontarea cheltuielilor de transport şi cazare realizate în vederea 
participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ; 

- Cererea  adoptatorului/familiei adoptatoare va fi însoţită de următoarele documente: 
o Copie hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, definitivă; 
o Copia certificatului de naştere a copilului întocmit după rămânerea definitivă a 

hotărârii de încuviinţare a adopţiei; 
o Programul de vizite (calendarul întâlnirilor) întocmit de către direcţia în a cărei 

rază teritorială se află domiciliul copilului; 
o Copie actul de identitate a adoptatorului/familiei adoptatoare; 
o Extrasul de cont în vederea virării decontului; 
o Copia documentelor care atestă efectuarea cheltuielilor. 

- Pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator/familia 
adoptatoare se acordă suma efectiv cheltuită pentru asigurarea transportului și cazării, 
nu mai mult de 200 de lei/zi/persoană; 

- 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 şi cazare se asigură din 
transferuri de la bugetul de stat către bugetul județului şi se va realiza de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, în limita sumelor alocate. 
 

 
 
 
 
 
 
 


