
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

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 1 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 Proiectul de hotărâre  nr. K2-372/10.12.2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al municipiului București, 

întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1; 

Ținând seama de Raportul de specialitate  nr. G/5770/14.12.2021 al Direcției Management 

Economic și nr. M3-345/14.12.2021 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

Luând în considerare adresa nr. 31712/15.12.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1; 

Văzând avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, 

al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și al Comisiei  de sănătate și protecție socială ale Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

În virtutea prevederilor Constituției României;  

Având în vedere dispozițiile art.867, art. 868 alin. 1 si art. 869 din Codul Civil, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru  

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare:  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările  

ulterioare; 

- Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1004 și art. 1005 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. l) și  art. 196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

întrunit în ședință ordinară 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.- (1) Se aprobă acordarea sumei de 200 de lei/zi/persoană pentru acoperirea cheltuielilor 

de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare cu domiciliul în sectorul 1 al 



municipiului București, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 

domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare.  

 

(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 Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 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 încuviinţare a adopţiei şi extras de cont bancar.  

 

(2) Responsabilul familiei din cadrul Serviciului Familial, Adopţii şi 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 Financiar, Salarizare.  

 

(3) Suma acordată va fi virată în contul beneficiarului, 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.  

 

 (4) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se asigură din transferuri de la bugetul de stat către 

bugetele locale și se realizează de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 pentru adoptator sau familia adoptatoare cu domiciliul în sectorul 1 al municipiului București.  

 

Art.3- (1) Primarul Sectorului 1 al municipiului București și Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri entităţilor menţionate la alin.(1), precum şi Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, ȋn momentul votului fiind prezenți 

26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție,  astăzi, 20.01.2022, în ședința ordinară a 

Consiliului Local al Sectorului 1, convocată  în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 

  Daniel-Constantin Ciungu      

                    SECRETAR GENERAL 
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