
A 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii 
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. 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art.178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.8636 din I3.04.2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr.8830 din 14.04.2022 al Direcţiei Management şi 

Administraţie Publică privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor 
destinate acopenrn 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; 

- avizul de legalitate al Direcţiei Juridice nr.8707NI/A din 14.04.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- adresa nr. 9098/04.04.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Teleorman; 
- prevederile art. I 00"4, art. I 00"5 alin.(3) şi art. l 00"6 din Legea nr.273/2004 

privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr. 798/2021 privind modificarea anexei la H.G. nr. 

579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 
233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele 
private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de 
autorizare a acestora şi pentru modificarea H.G. nr. 1441/2004 cu privire la 
autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul 
adopţiei internaţionale; 

- amendamentul de modificare nr. 1/28.06.2022 la proiectul de hotărâre 
nr.84/13.04.2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor destinate 
acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare, realizate de adoptator/familia 
adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 
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