
                                              
HOTĂRÂRE 

privind modalitatea de acordare a unei sume pentru acoperirea cheltuielilor de transport 
şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare cu domiciliul în Sectorul 6 al 

municipiului București, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 
domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare 

 
Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/19064/20.10.2021 şi 
Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 1992/02.12.2021 și al Compartimentului 
Juridic și Contencios Administrativ nr. 2007/06.12.2021, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisilor de specialitate ale Consiliului Local al    
Sectorului 6 nr. 1 și nr. 5;  

Ţinând seama de: 
-  H.C.L. al Sectorului 6 nr. 93/29.04.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6;  
-  prevederile art. 1004 și art. 1005 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 
și completările ulterioare; 
        În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p) și r), art. 196 alin. (1)     
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului  6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă modalitatea de acordare a sumei de 200 de lei/zi/persoană pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare cu 
domiciliul în Sectorul 6 al municipiului București în vederea participării la procedura potrivirii 
practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare, 
prevăzută la articolul 2 al prezentei hotărâri. 

(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. (1) Beneficiarii vor depune la sediul Direcției Protecției Copilului din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, o cerere de plată însoţită 
de programul vizitelor întocmit de către Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, copia sentinței legalizate de 
încuvinţare a adopţiei şi extras de cont bancar. 

(2) Responsabilul de familie din cadrul Biroului de Adopţii și Postadopţii va întocmi 
referatul de punere în plată a 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, 
care va fi trimis către Serviciul Contabilitate. 
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(3) Suma acordată va fi virată în contul beneficiarului, în maximum 45 de zile de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a 
realizat potrivirea practică. 

(4) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se asigură din transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale și se realizează de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru adoptator sau familia 
adoptatoare cu domiciliul în sectorul 6 al municipiului București. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța competentă în termenul prevăzut 
de lege. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
         Lucian Dubălaru                                                        din O.U.G. nr. 57/2019  
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