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HOTĂRÂREA NR.19 
din 24 februarie 2022 

privind aprobarea Metodologiei 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 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.4471/18.02.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate nr. 4492/18.02.2022 al Direcției economice, raportul 

Serviciului juridic nr.4508/18.02.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Ținând cont de prevederile art.100^4  - 100^6 din Legea privind procedura adopţiei 

nr.273/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit. ”b”, 

precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă 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, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 
   PREŞEDINTE                                                                                              Contrasemnează 
   Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR GENERAL                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   Paul Cosma   
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Nr. 4471/18.02.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei 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 

 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş este o instituţie 
publică de interes judeţean, cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea 
Consiliului Judeţean Mureş, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 56 din 16 
decembrie 2004 prin comasarea serviciului public de asistenţă socială şi a serviciului 
public specializat pentru protecţia copilului de la nivelul judeţului, prin preluarea în 
mod corespunzător a atribuţiilor acestora. Conform organigramei, la nivelul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș a fost înfiinţat serviciul 
adopţii și postadopții în cadrul căruia sunt angajaţi psihologi, asistenți sociali şi 
consilier juridic. 
 
Rolul specialiştilor din cadrul serviciului adopţii și postadopții este de a oferi toate 
informaţiile necesare persoanei/familiei care doreşte/doresc să adopte; de a realiza 
procedurile impuse de lege în cadrul etapei administrative a adopţiei; de a evalua 
garanţiile morale şi condiţiile materiale ale persoanei/familiei pe baza solicitării lor, 
în condiţiile legii, în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte; 
de a efectua demersurile necesare identificării celui/celei mai potrivit/potrivite 
adoptator/familii adoptatoare pentru copilul pentru care a fost deschisă procedura de 
adopţie, întocmirea documentelor în vederea parcurgerii etapelor procesului de 
adopţie; de a monitoriza evoluţia copilului după încuviinţarea procedurii de adopţie 
pentru o perioadă de 2 ani precum şi alte activităţi prevăzute de Legea nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Ţinând cont de interesul superior al copilului şi pentru a eficientiza procesul de 
adopţie, de la data intrării în vigoare şi până în prezent - Legea nr. 273/2004 privind 
procedura adopţiei a suferit mai multe modificări, ultima având loc în urma aprobării  
Legii nr. 268/2020 publicată în Monitorul oficial  nr. 1140 din 26 noiembrie 2020.  
 
Astfel, noua formă a legii intrată în vigoare la data de 26.03.2021 prevede în Capitolul 
VIIIᶺ1 „Dispoziţii privind susţinerea şi stimularea adopţiei interne”, art. 100ᶺ4 alin. (1) 
aceea că „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 de lei/zi/persoană”.  
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Aceste sume se acordă pentru o perioadă de maximum 10 zile din durata totală a 
procedurii de potrivire practică și se plătesc pe baza programului 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 care s-a realizat potrivirea practică, raportat la 
alin. (2) a aceluiași articol.  
 
Odată cu apariția acestor modificări, plata drepturilor bănești  se va asigura din 
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi se realizează de către 
direcţia în a cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul/familia adoptatoare, în 
baza art. 100^5, alin. (3) din Legea nr. 273/2004. În continuarea aceluiași alineat, 
legiuitorul a prevăzut în sarcina consiliului judeţean, ca prin hotărâre să stabilească 
modalitatea efectivă 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. 
 
Sumele prevăzute de către Legea nr. 273/2004 privind susţinerea şi stimularea 
adopţiei nu se plătesc în cazul adopției copilului de către soţul părintelui firesc sau 
adoptiv, raportat la art. 100^6 din aceeași Lege. 
 
După apariția acestor reglementări și dat fiind faptul că instituția noastră nu a avut la 
acea dată în lucru astfel de situații, s-a apreciat oportun ca Metodologia să fie 
elaborată și adoptată ulterior publicării Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
273/2004 privind procedura adopţiei, adică data de 5 august 2021. 
 
Ţinând cont de aceste modificări intervenite în Legea 273/2004 privind procedura 
adopţiei, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se impune stabilirea 
unei metodologii de acordare a cheltuielilor de transport şi cazare realizate de 
adoptator/familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice 
cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei 
adoptatoare, în anumite condiţii prevăzute în concret de Legea 273/2004 privind 
procedura adopţiei, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Având în vedere motivele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.136 
alin. (8) lit. a), art.182 alin.(2) și (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art. 100ᶺ4, art. 100ᶺ5 alin. (3) și art. 100ᶺ6  din Legea nr.273/2004 privind 
procedura adopţiei republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  propun 
adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

      
 

 
PREŞEDINTE,                  DIRECTOR GENERAL, 
PETER FERENC                          MIKLEA HAJNAL KATALIN 

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 
                           Direcţia Economică 
                           Serviciul Buget 
                           Nr.4492/18.02.2022 
                           Dosar IXB/1 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei 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 

Prin Legea nr.268/2020 publicată în Monitorul Oficial nr.1140 din 26 noiembrie 2020, s-a 

aprobat modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, în sensul 

că la art.100^4 se dispune acordarea sumei de 200 lei/zi/persoană, pentru acoperirea 

cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea 

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

al adoptatorului/familiei adoptatoare.  

Aceste sume se acordă pentru o perioadă de maximum 10 zile din durata totală a procedurii 

de potrivire practică și se plătesc pe baza programului 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 

care s-a realizat potrivirea practică.  

Potrivit art.100^5, alin.(3), plata drepturilor bănești mai sus amintite se va asigura din 

transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi se realizează de către direcţia în a 

cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul/familia adoptatoare. În continuarea 

aceluiași alineat, legiuitorul a prevăzut în sarcina consiliului judeţean ca, prin hotărâre, să 

stabilească modalitatea efectivă 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. Precizăm că sumele 

prevăzute nu se plătesc în cazul adopției copilului de către soţul părintelui firesc sau 

adoptiv, raportat la art. 100^6 din aceeași Lege. 

În concluzie, având în vedere cele prezentate, se propune spre dezbatere si aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei 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 

decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare, astfel cum aceasta este prevăzută în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                                       Alin Mărginean 

                                 
                                 Întocmit: consilier Florentina Tanţoş 

 Verificat:, şef serviciu, Kádár Katalin 
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a 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 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

Referatul de aprobare nr.4471/18.02.2022 şi în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr.4492818.02.2022 al Direcției Economice, Serviciul Buget, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 

am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este 

elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.100^4 - 100^6 din Legea privind 

procedura adopţiei nr.273/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și cele ale  art.173, alin.(1), lit.„d” coroborate cu cele ale alin.(5), lit.„b” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prin Legea nr.268/2020 s-a modificat și completat Legea nr.273/2004 privind procedura 

adopției, în sensul adoptării unor dispoziții pentru susținerea și stimularea adopției 

interne, întroducându-se un nou capitol și anume Capitolul VIII^1, cuprinzând articolele 

100^1 - 100^6. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.100^4 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 

273/2004, în vederea  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 

se acordă suma de 200 de lei/zi/persoană.  

Perioada pentru care se acordă această sumă este de maximum 10 zile din durata totală 

a procedurii de potrivire practică. Sumele efective se plătesc pe baza programului de 

vizite întocmit de către direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în 

Nr. 4508/18.02.2022 

Dosar. IX/B/1 

 

 



    2/2 

 

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. 

De asemenea, potrivit art.100^5 alin.(3) din același act normativ, plata drepturilor 

prevăzute la art. 100^4 se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele 

locale şi se realizează de către direcţia în a cărei rază teritorială are domiciliul 

adoptatorul/familia adoptatoare, iar modalitatea de acordare a sumelor se stabilește 

prin hotărâre de consiliu județean. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 

în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. „d” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul județean îndeplinește atribuții cu privire la 

gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, sens în care, potrivit prevederilor 

alin. (5) lit. „b” din același text legal, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 

persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie socială. 

Menționăm totodată că, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față   de   argumentele   anterior   expuse,  opinăm   că  proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea Metodologiei de acordare a 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, îndeplinește 

condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean 

Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 

art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szövérfi Gabriella 
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