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H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unor măsuri de sprijin de natură financiară menite să încurajeze familiile 
adoptatoare în ceea ce privește adopția unor copii din alte județe decât cel al adoptatorilor 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:   
- Referatul de aprobare  nr.27748/2021 – H din 18.11.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: 
- Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Ialomița nr.20847/10.11.2021 privivind  acordarea unor măsuri de sprijin de 
natură financiară menite să încurajeze familiile adoptatoare în ceea ce privește adopția 
unor copii din alte județe decât cel al adoptatorilor;   

 -  Raportul  de  specialitate  nr. 27822/2021 – J din 18.11.2021 al  Compartimentului 
Coordonare Societăți, Instituții și Servicii Publice; 

 - Avizul nr. 28319/2021 - J din  23.11.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  

- Avizul nr. 28214/2021 - B din 23.11.2021 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi  relaţii externe;  

- Avizul nr. 28388/2021 - X din 24.11.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie;  

- Avizul nr.28402/2021 - B din 24.11.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură;   

În conformitate cu : 
-   prevederile art.100^4  și 100^5 alin.(3) din Legea nr.273/2004 privind procedura 

adopției, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.56 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvrenului nr.579/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura 
adoptiei, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind 
serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul 
procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor 
private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin.(5) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,    
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  În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 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 lei/zi/persoană pentru  o  perioadă  de  minim  6 zile  şi maxim  8 zile.  

 
Art.2 Sumele  efective  se  plătesc  de  Direcţia Generală  de  Asistenţă Socială  şi  

Protecţia  Copilului Ialomiţa  pentru  adoptatorul/familia  adoptatoare care  are  domiciliul 
în  judeţul Ialomiţa, pe baza programului  de vizite, întocmit de către  direcţia  în  a  cărei  
rază  teritorială  se  află  domiciliul  copilului,  în  termen  de  maxim  45  de  zile  de  la  
data  rămânerii  definitive a  hotărârii judecătoreşti  de  încuviinţare  a adopţiei  copilului  
cu care s-a  realizat potrivirea practică. 

 
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.  
 
Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va 

comunica Direcție Buget Finanțe din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Generale  
de  Asistenţă Socială  şi  Protecţia  Copilului Ialomiţa, Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa secțiunea 
Monitorul Oficial al județului. 

 
 

                    PREŞEDINTE         
                 MARIAN PAVEL           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                           Secretarul general judeţului Ialomiţa  
                                       Adrian Robert IONESCU 
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