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                                                   ROMANIA 
                                           JUDETUL BRAILA 

        CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                         HOTARAREA NR.282  

                        din 29 noiembrie 2022 
 

privind : aprobarea Procedurii de acordare a sumelor cu destinația cheltuieli de 

transport și cazare, efectuate de adoptator/familia adoptatoare cu domiciliul 

in judetul Braila, in vederea participarii la procedura potrivirii practice cu un 

copil avand domiciliul in alt judet  

Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2022 ; 

Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul de specialitate ale Directiei Administratie Publica, Contencios si Directiei Generala 

de Asistenta Sociala si  Protectia Copilului Braila; 

Vazand : 

Avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 

internationale, Comisia de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 

judetului  si Comisiei pentru sanatate si protectie sociala; 

In baza prevederilor art. 100^5 alin. (3) din Legea nr.273/2004 privind procedura adoptiei, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile: 

- Hotararii de Guvern nr.798/2021 pentru modificarea anexei la HG 279/2016 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 273/2004 privind procedura 

adoptiei, 

- Hotararii de Guvern nr.841/2022 pentru completarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii 273/2004 privind procedura adoptiei, aprobate prin HG 579/2016,  

In temeiul prevederilor art.182, art. 196 alin (1) litera “a” din Ordonanţa de urgenţă  nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ 

HOTARASTE: 

 

Art.1 Se aproba Procedura pentru acordarea sumelor cu destinația cheltuieli de 

transport și cazare efectuate de adoptator/familia adoptatoare cu domiciliul in judetul Braila, 

in vederea participarii la procedura potrivirii practice cu un copil avand domiciliul in alt judet 

decat cel al adoptatorilor, in forma prevazuta in Anexa 1, parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art.2 Se aproba modelul de cerere pentru acordarea sumelor necesare decontarii 

cheltuielilor de transport si cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare cu 

domiciliul in judetul Braila,  in vederea participarii la procedura potrivirii practice cu un copil 

avand domiciliul in alt judet, in forma prevazuta in Anexa 2, parte integranta din prezenta 

hotarare. 



Art.3  Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi 

comunicata Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.  

 Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 

 
 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                              SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 

 

 
 


