
 
 

HOTĂRÂREA NR. 31      
 din 31 ianuarie 2022 

 

privind:  aprobarea modalităţii de acordare a unui stimulent financiar care să susţină 
decizia unei familii de a adopta 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13538/20.01.2022 
 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 4 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere adresa nr. 65413/07.12.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
13538/08.12.2022;  

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările  ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, cu 
modificările şi completările  ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (5) lit. b)  din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1),art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

                                              

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modalitatea de acordare a unui stimulent financiar care să susţină 
decizia unei familii de adopta, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre  . 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi  care răspunde de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

                  Ionel Coca 
 

                                                                                                                                               Director executiv, 

                                                                                                                                               Stoica George 
 
Întocmit, 
Zaharia Mihai  

 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 
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Anexă 

 
 

Modalitatea de acordare a unui stimulent financiar care să susţină decizia  
unei familii de a adopta 

 
ART. 1 (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, la cerere,suma 
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.  
ART. 2 Sumele efective 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. 
ART.3 Pentru a beneficia de stimulentul financiar adoptatorul/familia adoptatoare cu domiciliul 
în judeţul Galaţi depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
cerere însoţită de documente justificative ale cheltuielilor de transport şi cazare realizate în 
cadrul procedurii de potrivire practică cu un copil cu domiciliul în alt judeţ. 
ART. 4 Stimulentul financiar se acordă în cazul adopţiilor încuviinţate conform procedurii 
adopţiei interne şi nu se aplică în cazul persoanelor care adoptă copilul soţului. 

 


