
ROMÂNIA       
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii 
cheltuielilor de transport si cazare ale adoptatorului /familiei adoptatoare, în 

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

 
    Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 1475/18.01.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Prahova şi Raportul comun nr. 1473/18.01.2022 al Direcției Juridic Contencios și 
Administrație Publică și al Direcției Economice prin care se propune 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; 
 Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova nr.IA 
1612/13.01.2022 înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 1118/14.01.2022; 
 Prevederile art.100^4, art.100^5 alin.(3) și art.100^6 din Legea 273/2004 privind 
procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Prevederile art.21 alin.(4) și art.22 din Legea 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Prevederile art.10 lit.a) pct.11 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 
pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice 
de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(2) lit.f) alin.(5) lit.b), art. 182 alin.(1) și (2), art. 
196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,      

 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul 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, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin compartimentele de resort. 

Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Iulian Dumitrescu 
 

  CONTRASEMNEAZĂ: 
  SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                                              Hermina-Adi Bîgiu 
Ploieşti, 31 ianuarie 2022 
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ROMÂNIA                                                                                                  
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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 
 

 În conformitate cu dispozițiile art. 100^4 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, 
republicată și modificată prin Legea nr. 268/2020, adoptatorul/familia adoptatoare beneficiază de 
decontarea cheltuielilor de transport și cazare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu 
un copil având domiciliul în alt județ, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de 
încuviințare a adopției copilului cu care s-a realizat potrivirea practică.  
           Sumele destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare se acordă adoptatorului/familiei 
adoptatoare cu domiciliul în județul Prahova, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu 
un copil având domiciliul în alt județ. Pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de 
adoptator/familie adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 
domiciliul în alt județ, se acordă suma de 200 de lei/zi/persoană, pentru o perioadă de maximum 10 
zile din durata totală a procedurii de potrivire practică, conform programului de vizite (calendarul 
întâlnirilor).  
  Plata acestor drepturi 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 Prahova.   
 Modalitatea prin care se aprobă decontarea cheltuielilor de transport și cazare realizate de 
adoptator/familie adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 
domiciliul în alt județ, este: 
 Art.1 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 cu domiciliul în județul Prahova depune o cerere tip, al cărui model este anexă la prezentul 
regulament,  la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, însoțită 
de următoarele documente: 

1. Copie hotărâre judecătorească a Tribunalului Prahova de încuviințare a adopției, definitivă 
2. Copie certificat de naștere copil/copii, întocmit după încuviințarea adopției 
3. Programul de vizite (calendarul întâlnirilor) întocmit de către direcția în a cărei rază teritorială 

s-a aflat domiciliul copilului în perioada potrivirii practice 
4. Copie act de identitate adoptator/familie adoptatoare 
5. Extras de cont 

Art.2 După înregistrarea cererii, șeful biroului adopții întocmește un referat în care propune 
aprobarea decontării cheltuielilor de transport și cazare. Referatul va fi înregistrat, avizat de directorul 
executiv adjunct (economic), aprobat de către directorul executiv și înaintat serviciului competent  
pentru efectuarea plății. Persoanele/familiile adoptatoare care nu dețin cont curent, pot opta pentru 
plata acestei sume prin casierie. 
            

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                         Anexa la Regulament 

 

DOMNULE DIRECTOR 

 

Subsemnații .......................................................................................................................... 
domiciliați în .................................................................................................................................. 
identificați cu CNP......................................................................................................................... 
solicităm decontarea cheltuielilor de transport și cazare realizate în cadrul procedurii de potrivire 
practică în județul................................................................................cu copilul/copiii  
(nume anterior)........................................................................................................................... 
(nume după adopție) .................................................................................................................. 
în conformitate cu prevederile art. 100^4 și art. 100^5 din Legea privind procedura adopției nr. 
273/2004  republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Menționăm că prin sentința civilă nr. ............. din data de ..............................................., 

definitivă la data de................................., Tribunalul Prahova a încuviințat adopția 
copilului/copiilor în cauză.  

 

Solicităm virarea sumelor cuvenite în contul ............................................................. 
deschis la ........................................................................ .  
 
Anexăm prezentei următoarele documente justificative:  

1. Copie sentința civilă de încuviințare a adopției, definitivă 
2. Copie certificat de naștere copil/copii întocmit după încuviințarea adopției 
3. Programul de vizite (calendarul întâlnirilor) întocmit de către direcția în a cărei rază 

teritorială s-a aflat domiciliul copilului în perioada potrivirii practice 
4. Copie act de identitate adoptator/familia adoptatoare 
5. Extras de cont 

 
 
 
 
         Data                                                                                Semnătura 

 

 

 

         DOMNULUI DIRECTOR EXECUTIV AL DGASPC PRAHOVA 
 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 1475/18.01.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii 

cheltuielilor de transport si cazare ale adoptatorului /familiei adoptatoare, în vederea 
participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ 

 
La nivelul aparatului propriu al Direcției Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova funcţionează mai multe tipuri de servicii/birouri destinate 
soluţionării problematicii copilului aflat în dificultate și 6 unități de protecție pentru 
copii. 

 În domeniul protecției drepturilor copilului, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova, are în atribuții și  îndeplinirea demersurilor 
vizând deschiderea procedurii adopției pentru copii aflați în evidența sa precum și 
monitorizarea și  evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii 
lor adoptivi.  

Drept urmare, prin adresa nr.IA 1612/13.01.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Prahova sub nr. 1118/14.01.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului propune aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor 
destinate acoperirii cheltuielilor de transport si cazare ale adoptatorului /familiei 
adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 
domiciliul în alt județ. 

Potrivit art.100^4 din Legea 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu 
modificarile și completarile ulterioare, “adoptatorul /familia adoptatoare beneficiază de 
decontarea cheltuielilor de transport și cazare în vederea participării la procedura 
potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ, după rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătorești de în cuviințare a adopției copilului cu care s-a realizat 
potrivirea practică, iar conform art.100^5, alin.(3) din legea mai sus precizată, 
modalitatea de acordare a acestor drepturi din domeniul protecției copilului se 
stabililește prin hotărâre de consiliul județean. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem Consiliului județean spre 
aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN   
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS  
ȘI  ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ                                              DIRECȚIA  ECONOMICĂ 
Nr. 1473/18.01.2022 
 

RAPORT 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii 

cheltuielilor de transport si cazare ale adoptatorului /familiei adoptatoare, în vederea 
participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ 

 
Prin adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 

nr.IA 1612/13.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 
1118/14.01.2022, se propune aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor 
destinate acoperirii cheltuielilor de transport si cazare ale adoptatorului /familiei 
adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 
domiciliul în alt județ.  

În domeniul protecției drepturilor copilului, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova, are în atribuții și  îndeplinirea demersurilor 
vizând deschiderea procedurii adopției pentru copii aflați în evidența sa precum și 
monitorizarea și  evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii 
lor adoptivi.  

Potrivit art.100^4 din Legea 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu 
modificarile și completarile ulterioare, “adoptatorul /familia adoptatoare beneficiază de 
decontarea cheltuielilor de transport și cazare în vederea participării la procedura 
potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ, după rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției copilului cu care s-a realizat 
potrivirea practică, iar conform art.100^5 alin.(3) din legea mai sus precizată, 
modalitatea de acordare a acestor drepturi din domeniul protecției copilului se 
stabililește prin hotărâre de consiliul județean. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de 
hotărâre. 

 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     DIRECTOR EXECUTIV, 
Tincă Alina Georgiana              Dovâncă Maria 
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