
                                                                                                     
 

                                                            

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

sumelor cu destinația cheltuieli de transport și cazare 
efectuate de adoptator/familie adoptatoare în vederea 

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

 
 
 

Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat sub nr. 5403/23.03.2022; 

- nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub  

nr.  5404/23.03.2022; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- prevederile art. 1004 și art. 1005 alin. (3) din Legea nr. 237/2004, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentului pentru acordarea sumelor cu 
destinația cheltuieli de transport și cazare efectuate de adoptator/familie 

adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil 
având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorilor prevăzut în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2.   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău și Direcția economică a Consiliului Județean Buzău vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
prezentei hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău precum  şi publicarea pe  site–ul 
Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 

 
 
 
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nr. 72 
BUZĂU, 31 MARTIE 2022 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 

    Nr. 5403/23.03.2022 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
pentru acordarea sumelor cu destinația cheltuieli de 
transport și cazare efectuate de adoptator/familie 

adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii 

practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al 
adoptatorilor 

 
 

 
 
        Pentru stimularea adopției interne, printr-o ultimă modificare adusă Legii  

nr. 273/2004 s-a stabilit ca în procedura de potrivire a copilului cu 

persoana/familia adoptatoare al cărui domiciliu este în alt județ decât al 

copilului, aceștia să beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport și 

cazare cu ocazia vizitelor efectuate. 

 Pentru a se realiza acest beneficiu, conform legii invocate trebuie 

aprobat pe Consiliul Județean în cărei rază administrativ-teritorială își au 

domiciliul solicitanții pentru adoptarea unui copil cu domiciliul în alt județ, un 

Regulament-cadru metodologic aplicabil. 

 Cuantumul cheltuielilor de transport și cazare decontate este  

200 lei/zi/persoană. 

 Plata acestor drepturi se asigură din transferuri de la bugetul de stat 

către bugetele locale. 

 Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 

 
 

 



ANEXĂ 
la Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr.  72/31.03.2022 
 

 
 

 

REGULAMENT  
pentru acordarea sumelor cu destinația cheltuieli de 
transport și cazare efectuate de adoptator/familie 

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

adoptatorilor 

 
 

I. Beneficiarii decontării cheltuielilor de transport și cazare: 
 

- persoane adoptatoare/familie adoptatoare cu domiciliul în județul Buzău 
aflați în procedura de potrivire practică cu un copil având domiciliul în alt 

județ (procedură prevăzută la art. 39-42 din Legea nr. 273/2004). 
 

II.  Cuantum și perioadă acordare: 
 

- 200 lei/zi/persoană pentru maxim 10 zile din durata procedurii de 
potrivire practică. 

 
III. Documente depunere solicitare decontare la sediul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău: 
 

1. Copie Hotărâre judecătorească definitivă de încuviințare a adopției; 

2. Copia noului certificat de naștere al copilului eliberat după adopție; 
3. Programul vizitelor (calendar întâlniri) întocmit de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului în a cărei rază teritorială se află 
domiciliul copilului; 

4. Copie act identitate adoptator/familie adoptatoare; 
5. Documente care atestă efectuarea cheltuielii de cazare; 

6. Extrasul de cont în vederea virării sumei. 
 

IV. Termen de plată 
 

Sumele se plătesc în termen de 45 zile de la data rămânerii definitive a 
Hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției copilului pentru care s-a 

realizat potrivirea practică. 


