Anexa la HCJ nr.19/2022

Metodologia de acordare a 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

Art. 1.
(1) Sumele conferite în vederea susținerii și stimulării adopției reprezintă o formă de sprijin
material acordat adoptatorului / familiei adoptatoare care se implică în crearea unei relații
afective cu un copil din alt județ, precum și o modalitate de creștere a numărului de copii
adoptați.
(2) Aceste sume sunt destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare a
adoptatorului/familiei adoptatoare, așa cum sunt definite ele de Legea nr. 273/2004 cu
modificările și completările ulterioare, cu domiciliul pe raza județului Mureș și care a parcurs
procesul de potrivire practică cu un copil având domiciliul în alt judeţ.
Art. 2.
Adoptatorul / familia adoptatoare poate solicita decontarea cheltuielilor de transport şi cazare
realizate în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în
alt judeţ în baza hotărârii judecătorești definitive de încuviințare a adopției și a calendarului
întâlnirilor (programul de vizite) întocmit de către direcţia în a cărei rază teritorială se afla
domiciliul copilului pe perioada potrivirii practice.
Art. 3.Cererea, al cărei model este prezentat în anexa la prezenta metodologie, se va depune
la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș ori se va trimite
prin poştă, fax sau poştă electronică, in maxim 30 de zile calendaristice de la data ramânerii
definitive a hotărârii judecătorești definitive de încuviințare a adopției.
Art. 4.
(1) Cererea adoptatorului/familiei adoptatoare pentru acordarea sumelor cuvenite conform
art. 100^4 din Legea nr. 273/2004 va fi însoţită de următoarele documente:
a) Copia actului de identitate a adoptatorului / familiei adoptatoare;
b) Copie după hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopției, definitivă;
c) Copia certificatului de naştere a copilului întocmit după rămânerea definitivă a hotărârii
de încuviinţare a adopţiei;
d) Calendarul întâlnirilor (programul de vizite) aferent procesului de potrivire practică,
desfășurat în condiţiile Legii 273/2004 și a Hotărârii Guvernului nr. 579/2016, întocmit de către
direcţia în a cărei rază teritorială se afla domiciliul copilului, în original;
e) Extrasul de cont al solicitantului în vederea virării decontului;
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f) Documente în original care atestă efectuarea cheltuielilor de transport şi cazare realizate
în vederea participării la procedura potrivirii practice, respectiv, bonuri de carburant; bilete
de: tren, avion, autobus; factură cazare eliberată de o unitate turistică, daca este cazul).
(2) Copiile documentelor anterior menționate, vor fi certificate de către adoptator/familia
adoptatoare, pentru conformitate cu originalul.
(3) În cazul încuviințării adopției de către o familie adoptatoare, calitatea de solicitant o poate
avea oricare dintre soți.
Art. 5.
(1) 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.
(2) Perioada pentru care se acordă suma prevăzută la alin. (1) este de maximum 10 zile din
durata totală a procedurii de potrivire practică.
(3) Sumele efective se plătesc pe baza calendarului întâlnirilor (programul de vizite) întocmit
de către direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în termen de maximum
45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei
copilului, cu condiția ca adoptatorul/familia adoptatoare sa depună în termen cererea și
documentele menționate la art. 3-4 din prezenta metodologie.
(4) În situația în care adoptatorul / familia adoptatoare nu solicita decontarea cheltuielilor de
transport şi cazare realizate în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil
având domiciliul în alt judeţ, în termenul legal, acesta nu mai poate beneficia de drepturile
banești cuvenite, fiind un termen de decădere, conform prevederilor Codului civil.
Art. 6. 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 Mureș.
Art.7.Responsabilul de caz al familiei va aduce la cunoștința adoptatorului/familiei
adoptatoare prevederile prezentei metodologii cel târziu la data depunerii cererii de
încuviințare a adopției copilului.
Art. 8. Sumele menționate în prezenta metodologie nu se plătesc în cazul adopției copilului de
către soţul părintelui firesc sau adoptiv.
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Anexă la metodologie

CERERE
pentru acordarea sumelor necesare acoperirii 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
Subsemnatul __________________________________________________________ având
C.N.P ____________________________ cu domiciliul în județul Mureș, localitatea
_______________________________, str. ___________________________ nr. ________ bl.
_________ ap. ________, posesor al B.I./C.I./C.I.P., seria ________ nr. ___________, eliberat
(ă)
la
data
de
________________________________
de
către
___________________________________, vă rog să îmi aprobaţi acordarea sumelor pe care leam utilizat în vederea participării la procedura potrivirii practice cu copilul
________________________________ şi pentru care instanţa de judecată a încuviinţat adopţia
conform sentinţei civile definitive nr . ___________/_____________________.
Anexez următoarele documente*:
a) Copia actului de identitate a adoptatorului / familiei adoptatoare;
b) Copie după hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopției, definitivă;
c) Copia certificatului de naştere a copilului întocmit după rămânerea definitivă a
hotărârii de încuviinţare a adopţiei;
d) Calendarul întâlnirilor (programul de vizite) aferent procesului de potrivire practică,
desfășurat în condiţiile Legii 273/2004 și a Hotărârii Guvernului nr. 579/2016, întocmit de
către direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în original;
e) Extrasul de cont al solicitantului în vederea virării decontului;
f) Documente în original care atestă efectuarea cheltuielilor de transport şi cazare
realizate în vederea participării la procedura potrivirii practice, respectiv, bonuri de
carburant; bilete de: tren, avion, autobus; factură cazare eliberată de o unitate turistică,
daca este cazul).

Data

Semnătura

* Copiile după documentele menționate vor fi certificate de către adoptator/familia
adoptatoare, pentru conformitate cu originalul.

